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Forord. 

Foran Leningrad, 15.7.42. 

Over Il Ilmdr. er gått siden jeg, sammen med Sverre Høynes 
og Trygve Nygård reiste fra Stavan[~er for å tjenestgjøre i Den norske 
Legion. Et år er ofret i kampen nlot bolsjevismen og for Norges :frihet og 
s9lvstendighet. Et År i stadie forventning hva morgendagen ville brihge, 
et ryktenes og løftenes år. Et år med stadige skuffelser, men hvor troen 
og håpet på framtiden likevel alltid var opptimistisk. Et år med stadig 
nye opplevelser og omskiftinrrer, et erfaringsrikt år.· 

Jeg husker propagandaen ang. Den norske Legion" norsk befaJ 
norske uniformer, norske rptni"gslinjer, igjen å få krype i norsk uniform, 
og skuffelsen da vi på Bjølsen skole fikk utlevert tysk utstyr. Det ble 
straks noe mere IIfremmedle~ionsaktigll over det hele. 

Befalskurset på KonGsvinger festning under kpt. Bergs led
else var, bortsett fra de uniformene vi bar, helt igjennom norsk, og jeg 
likte meg. 

}<'ører og IlTlderf'ørorkurset i Lauenburg, Pommern, som 
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Var en "Wa:ff'onl"hrertng" • Vi var her sammen med frivillige 
fra andre europeiske land, bl.a. noen danske offiserer. En 
dansk major 50111 i dypeste alvor og overbevisning hevdet at det 
danske Hadsens mg. Var bedre enn det tyske lllJg. Het var jo ikke 
akkurat den eri'~ritlg vi hadde med dette mg., så det :fallt vanske
lig å støtte ham. 

"Ien v·i mente f'remdeles at dette tyske opplegget ikke 
var i overenst.mmelse med de betingelsene som Legionen var opp
rettet på. 

Etter endt kurs ble vi s~ sendt til Tr.Ub.Platz, Fall
ingbostel, til Viken bataljon av Ilen norske Legion. Her var hele 
opplegget tysk, og hvert kompani ha~de en tysk "Berater" :fra 
Waf':fen SS. 

Det kjedsommelige livet j Fallingbostel hvor :fenrik 
Brenna og jeg stadig ski:ftet avdeling utell for alvor å bli satt 
illn i kp. I"ørst Il. kp., så bataljonstnben, til vi ble satt inn 
SOlli ins truk tører ved de t lagførerkurse t 50111 var kommet fra Lau
enburg. Dette levde bare en kort tid. og hvorledes vi gikk og 
kjedet oss, da vi ble tildelt kp. l uten å få aVdeling, og til 
vi endelig dagen :før avreisen til :fronten ble tildelt tropp i 
henholdsvis 2 og J kpe 

Jeg hu~ker fane-innvielsen, edsavleggingen, hvorledes 
våre kontrakter fra Norge ble gjort ugyldige. Den stadige uviss
heten hvor lenge vi skulle tjenestgjøre, og som vi aldri :fikk 
noe svar på. Det stadige spørsmålet hva hensikten egentlig var 
med Legionen. Alle spurte, men ingen :fikk svar. Kasernelivet 
langt vekk :fr~ hjemlandet med liten, og for manges vedkommende 
ingen forbind~lse med :familie, allt rot og mangel med post og 
:familie-underhold. - - De ledige stundene hvor jeg sammen med 
en kamerat, SOlli oftest Sverre, foretok til nabolandsbyone Wals
rode, Soltau, DUshorn m.fl. Turen til Hamburg i anledning krigs
retten Ingier/Galleberg. "Dienstreise " til Norge sammen med 
ltn. Vestad, :fenrikene Stenberg og Johansen, og at jeg kom uan
meldt hjem. - - Alle de koselige kveldene på kantinene i Fall
ingbostel, oppholdet i Stettin hvor det mest var Sverre og jeg 
som "opererte", og til vi i midten av februar med :fly satte 
kursen østover. Hvorhen visste vi ikke før vi landet på :fly;.. 
p'lassen i Ri_ga. 

ve fem mdr. i skyttereravene :foran Leningrad med :først 
den :fryktelige kUlda, vårløysingen og nå sOllimeren, står :for meg 
SOlli en drøm. Den stadige vakt-tjenesten, det overmenneskelige 
arbeide for å holde gravene i brukbar stand og da spesiellt under 
vårløysingen da gravene var som strie bekker, og senere den 
meterdjupe gjørmen, arbeidet j bunkerne :for å holde dem så noen
lunne tørre for vann. Den stadige :fiendtlige skyting, dag og 
natt, skarpskyttere, ild :fra mg., b.b.k. og art.ild. Hvorledes 
den ene etter den andre fallt :fra, at nye legionærer kom :fra 
Norge, men at avdelingene likevel ble mindre og mindre. 

Nå arbeider major Quist med å :få satt opp et regiment 
av nordmenn. Vet støter vissnok på en del vanskeligheter og mot
stand hjemme. Men muligheten er til stede, og da vil Legionen 
etter all sannsynlighet bli trukket tilbake og satt inn i det 
nye regimentet. Alle ser med lengsel etter enhver forandring~ 
Fem måneder l ett i skytb)rgraver under stadig :fiendtlig beskyt
ing, hvor den ene etter dell andre av kameratene :faller :fra, må 
uvegerlig merke den enkel te. Tre troppa je:fer 0g1!;2 kp. øje:f er til 
nå :fallt l Legionen. 2 kp. har 181lt fra vi forlot Stettin hatt 
5 )(P.sjefer. Først o.ltn. Sveen, og da han ble sjuk, ltn.Grønne
rød, så o.ltn.Sveen, o.ltn.Lindvig, ltn.Høwe og idag har vi 
SS-ustu:f:f.Kohl, den tidlir;ere IIl10rater ll :for kompaniet'som sjef. 
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Ltn.Grønnerød III][Bxi:l!ilij overtok kp. rnnns o.ILn.(Lindvig) Sveen lå 
på sykp.hus for lungebetennelse. Ltn. Grønnerød ble SOlli troppsje:f 
senere såret untler en patrulje i li'insl.;.oH Kojrowo. O.ltn. Sveen 
såre t i Uri tzk da hRn gikk pel Holl bahn, og på noenlunde samme 
sted ble o.ltn.LincJvig såret. IIseha.Solem :fallt for en skarp
skytter i llereh Kojrowo. Senere ble oseha.Stenberg såret (var da 
tr.sjef), og oseha.Johansen overtok 3 tropp. Det stadige bombe
regn fra b.b.k. og de strenge vaktene p.g.a. troppens utsatte 
stilling, gjorde det nødvendig å skifte plass med 2 tropp. Jeg 
befinner meg nå i kompaniets og' batal.jonens "Schwerpunkt". 

Det russiske utbruddsforsøket ved Uritzk, mandag 

Jeg våkner ved at himmel og jord skjelver som følge 
av detonasjonene f'ra russiske sky*s. I en lengde på flere kilo
meter, fra Kiskino og helt til Uritzk, bombarderer rasserne våre 
linjer med tungt artilleri. Det ser stygt ut. Granatene :faller 
allt i ett uten et sekunds opphold og allt blir innhyllet i støv 
og røyk. I·'lere hhs i Uri tzk brenner allerede. Li tt senere se tter 
russerne inn bombefly mot stillingene. Jeg teller opp til 50 av 
dem, jagere og bombefly. Den første melding kommer :fra nabokp. 
hvor en russisk støt-tropp trengte inn i graven, 2 mann :fallt, 
4 hardt såret og flere lettere såret. Russerne ble kastet ut 
igjen. (nabokR. var nederi.) 

Russernes angrep konsentrerer seg nå mest mot Uritzk, 
fra El-verk og helt ut til kysten. Fra våre stillinger som liggør 
på en høyde, kann vi i'ølge hele slaget med øynene. De russisl:e 
fly bomber de bakre linjer i Uritzk, mens art., b.b.k. og Stalinr 
orgel hamrer løst på de forreste linjer. 2 tyske Me 109 :forsøker 
å stanse de russiske flyene, mvn de klarer likevel å slippe 
lasten mot sine mål. Opptil 40 russiske stridsvogner ble satt 
inn i kampene. In.fanteriet var det vanskeligere for meg å se, 
men hvor det opptråtte i større mengder, kunne jeg tydelig se 
hvorledes de arbeidet seg framover i ly av stridsvognene. 

For-an egne linjer ble observert stridsvogner. Sperre
ild ble lagt og 3-4 stridsvogner ble tilintetgjort. De russiske 
flyene var flere ganger over Uritzk, og de møtte ingen anpen 
motstand enn de 2 Me 109, og jeg var flere ganger vitne til-. 
luftkamper. De 2 tyske flyene (pendelpostene) kunne likevel _ 
ikke utrette noe mot den store overmakten. _ 

Jeg fryktet det verste, og etter de første meldingene 
fra Uritzk hadde 5 russiske stridsvogner, med infanteri, trengt 
seg igjennom våre linjer. Skytingen holdt seg like sterkt hele 
dagen og der rullet til stadighet fram stridsvogner. I meldingen 
fra Uritzk ble det sagt at vi måtte være forberedt på russiske 
stridsvogner bakf~a. Hvor langt russerne hadde trengt seg fram, 
forlå det intet om. 

Foran vårt kompani ble det også observert større russ
iske avdelinger, og vi hadde høyeste alarmberedskap. 

Utpå ettermiddagen, skytingen var like sterk hele dag
en, kom endelig tyske kamp og bombefly til unnsetning. Disse 
bomber nettopp de samme områder SOlli russerne hadde bombet om 
formiddagen, så jeg forsto a~ stillingene i Uritzk var tatt av 
russerne. Uer forligger ingen meldinger om Uritzk er erobret 
til bake. utpå kvelden stilner det av, og til natten er allt 
rolig. 

Samtidig med angrepet mot Uritzk gikk de også til an-
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grep mot Puschkin, men her ble de slått tilbake. 
Kompaniet hadde høyeste alarmberedskap hele natten. 

Vi t'ryktet det verste, men natten forløp rolig. Idag regner 
det, og det er merkverdig stille på begge frontlinjer. 

Uereh Kojrowo, 21.7.42. 

Kamp(~ne ved Uri tzk. 
Hare med et kort pusterom natten til 21/7, har det 

rast harde kamper ved Uritzk. Det russiske angrepet mot El-verk 
igår kveld er strandet, mell russerne synes å ha fått fot:feste i 
Uritzk. I hele ;;gnr l.veld, :frax~htk og i'ra 3-4 tiden i Illorges 
har det vært livlig art.skyting fra beuge sider med de groveste 
skyts. Huc;fiPrne synes Ilå å ha konsentrert seg bare om Uritzk. 
Stridsvogner og ti]førs~lsvogner ruller i ett fram og tilbake 
mellom Leningrad og Uritzk. I.;tter forlydende 21/7, skal vi ha 
fått forsterkninger fram til Krasnoje Selo. Om disse er satt 
inn i kampene .... ites ennå ikke. 12 mann fra kp.14 som lå .l stil
ling ved Uritzk gav i en melding til oscha.Hplst at l mann var 
fall t og 6 såre t. Mere kunne de ikke ut tale;seg om i telefonen. 
Pak.kanonene, tro i allt, måtte de visstnok torlate da de trakk 
seg tilbake. 

Neus det igår til stadighet var tyske kamp og oppklar
ingsfly i lu:rten, har de idag ennå ikke vist"; seg. lt'ra russisk 
side er det også liten flyvirksomhet. , 

Vet russiske infanteriet arbeider s~g stadig framover. 
På sletta foran oss, SOlli vi kann observere m~get godt, yrer det 
med russiske soldater. Vi venter og håper på snarlig tysk mot
offensiv. Til nå er det, hva vi kan se, bare artilleriet som 
har grepet aktivt inn i forsvaret. 

Igår ble det meldt at russiske stridsvogner hadde 
brutt seg gjennom våre linjer, og at vi måtte være :forberedt 
på russiske stridsvogner i ryggen. Vi vet ennå ikke om disse 
er tilinte_tejort. !Jet eneste vi vet er at russerne har.tatt 
våre stillinger i Uritzk. Hvor langt de har trengt seg fram, 
vet vi ikke. 

Der kjøres til stadighet fram både stridsvogner og 
kjøretøyer med forstrekninger, og batteriene i Leningrad tord
ner uaVlatelig. Tyskerne skyter sperre-ild, men det synes å 
hjelpe svært lite. Ru~;serne er på of:fensiven, og vi som på av
stand ser dette skuespmllet, stiller oss avventende. 

Kampene ved Uritzk. 

Bereh Kojrowo, 22.7.42. 
kl.15. :30 

Kampene ved Uritzk fortsetter. Det har ikk. vært et 
øyeblikk ro. Det f'ørste angrepet mot El-verk strandet. Igår 
kveld forsøkte russerne igjen et angrep mot El-verk, men det 
synes å være slått til bake. Ved Uritzk kjempes det fremdeles. 
Etter et forlydRnde iftAr kveld skal russerne ha satt seg fa*t 
i halve Uritzk. på bec-ge sider sknl der være store tap. En 
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norsk pak.-avtleling på 9 mann er savnet. De er enten fallt~ så:r;e.· 
et eller tatt til fange. 

Styrken på den russiske avdeling som angriper Uritzk 
oppgis igår, irølge en overløper til 6 regimenter. 

Bereh Kojrowo, 23.7.42. 
kl.la.30. 

Det er blitt roligere nå ved El-verk og U.itzk. Still
ingen er ul0randret. Tidligere idag 10rsøkte 15 russiske fly å 
angripe våre stillinger i Uritzk, men de ble drevet tilbake av 
de to Me 109. på tilbaketuren rløy de over troppsområdet og 
slapp ned 2 bomber bak v~rt avsnitt. 

I de siste dagelIe har ryktene 0111 avløysing, og at det 
skulle settes opp et regiment tatt fastere form. Allerede da 
ministorpresident (~uisling og minister Risnes var her, ble dette 
snakket om. Minister Fuglesang nevnte det også ved et senere be
søk. Major Quist skal i lang tid ha arbeidet for det samme. Nå 
er det imidlerti1 kommet så langt at det blir fortalt at regi-o 
mentet reiste Ira Norgp 20 ds., og at bestemmelsesstedet Var 
Narva? At en del Hirdmenn er blitt innkommandert har vi fått 
bekreftet fra London, så da må det vel være sant?~ 

Det har nå gått It uke fra jeg overtok 2.tropps av
snitt. I denne tiden har det vært rolig. Bare noen ganger har 
vi vært utsatt;for b.b.k.-overfall. Men det syries som at de er 
mere treffsikre her enn i det forrige avsnittet. 

Ikveld skal der legges ut T-miner for~n tr.-avsnittet, 
med ledninger inn til graven for å sikre oss mo't overraskende 
angrep av panservogner. Lytte-apparater er tidligere lagt ut, 
slik at vi får alle russiske samtalene. En ukrainer som ligger 
i l tr.avsnitt står for oversettelsen. 

Igår kom ny melding om at russiske fly hadde kastet 
ned konvolutter med sprengstoff. Det blir vel meget av det gode 
etter hvert. Blyanter som eksploderer når du skriver med dem, 
forbindingspal(ker SOlli el<sploderer når du åpner dem, lomme-ur, 
d~ mest utsp~kulerte ting kastes ut fra fly(fyllt med spreng
stoff er alle disse v~rene). 

Oseha. Kristoffersen kom fra Norge igår e.e.permisjon. 
Han har vel et og annet nytt å fortelle hjemmefra. Ikveld kommer 
han ut til bunkeren, og forhåpentlig har han mere med seg denne 
gang enn sist. Han skulle ta med seg pakke til meg, men det{glømtJe 
han. Denne pakken som inneholdt vinterutstyr og som var,sendt 
3 februar, fikk jeg i juli måned. Men det ser ut for at jeg får 
bruk for innholdet i pakken allikevel. 

Kpt.Finson overtok igår morges kompaniet. Dette er den 
felJlte kompanisjefen SO/ll l<p. 2 har hatt etter at vi forlot Fall
ingbostel. 

Grllllnen til at SS-ustu1'f .Kolil måtte forlate kp. skyldes 
rlere uheldige omstendigheter. Først Var det dette med "det tap U 
mg", så Andersen med tjuerieJle oG SOllI såret seg sjøl. l"eilmeld
inGen om pansergatene SOlli rørte til "mobilisering" av større 
styrker oe; materiell. Videre den leGionæren fra kp. 4 som var 
avgi tt til kp., SOlli kuttet av telefonledningen for å bruke den 
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til T-minene. !Jette rørt!' tLl at bat,i. f'ild, melding om at par
tisaner Var Pi:! f'erdf~ bak vi\.rp. l in.ier, utlerrrrillgf'n av T-miner med 
avtreld(snor li l 2 tr. hvor Oil lIIalln ble såret under arbeidet. 
Allt deLte rørte ti] ;It Ufltlll'f'.Kohl mitLte .corbite kp., og vi 
f'iJ~k kgt. l"inson til kpsjef'. 19L"tr ettermiddag var alle tr.sje:fene 
på "Bespr!lchung tl Ilos kp.sjeCen. lian levnet ikke- kp. stor ære, 
lovet å rydde opp O{~ I;jenreise kompaniets "renomm6 og ære" på 
Il, (.Igr. I det hele tatt så Ill.:t var det helst svært store ord som 
ble brukt aVen lIIalln 50111 i dette tilf'elle lite kjennskap hadde 
til f'orholdene. Kpt.Fillson tok med seg ca. 15 mann :fra Pak., an
givelig for il "stive fl opp kp. - hpt. FinsoIl hadde ellers den 
bombesikre tro pel ilt vi ville bli trukket ut fra l~jene en av de 
nærmeste da{~ene for? bl j satt illn i det nye regimentet. Dette 
skulle r,·ifle f'rn Norge ca. 15 ctUGllSt, og dette var ikke bare 
ryl(ter? ! 

Olsok, Berch Kojrowo 1942. 

Berch Kojrowo, 3.8.42. 

Idag regner det, og skodde ligger over landskapet. I 
Uritzk har kampene blusset opp igjen de to siste dagene. I hele 
går var tyske fly i lufta og bombet russ. art.-stillinger og de 
russ. stillingene i Uritzk. Flere russ. :fly som forsøkte å ta 
Opp kampen ble skutt ned. I hele går og i natt har såvel tysk 
SOUl russ. art. hamret løst på Uritzk. 

Igår var jee hos bat., Ktlchendor:f, for å motta "østme
daljen". Medaljen var ikke kommet, men vi fikk utlevert et "tøy
stykke fl til å Ila på uniformen. 

Under f'esten uttalte major Quist at Legionen dessverre 
måtte Lli liGeende ennA en stund ved fronte,., :for han hadde ikke 
hørt noe mere ang. regimentet. ~Ien at det var meget sannsynlig 
at·batj. skul~e overta avsnittet til høyre for det som vi nå 
hadde. AVløysingen skull_ finne sted i ; .orgen, og da skulle jo 
forkollimandoen kOlllme j kveld. 

Berch Kojrowo, 5.8.42. 

Ig8r pøsregnet det hele daeen. På 2-3 timer steg vann
stand,en i eravene en halv meter. Vet er surere og kjøligere vær, 
en forsmak på høsten. Vet ble ineen avløysing som kpt. Finson 
og ryktene bebudet. 

Vi har nå ligget i over 10 uker i disse stillingene, og 
det er over 3 uker siden jeg overtok kompaniets "Schwerpunkt". 
Til denne dag er allt godt bra. Jeg har ikke hatt "Aus:fall", 
bortsett fra 3 mann :fra kp. 4 som var underlagt meg. Håper nå 
at vårt kp. snart får skif'te med kp. 3 som ligger i "Ruhestellung" 

Kampene i Uritzk :fortsetter med samme styrke. Tyskerne 
skal etter sieellde ha erobret tilbake de tapte områder, men 
intet o:f:fisiell t foreli{~ger. 
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Berch Kojrovo, 7.8.42. 

Holip,- i Urizk idae,-. - Intet nytt om den russiske o:f:fi
seren som vI hadde til å avlytte de russiske samtal.ne. Han har 
temmelig silikert stukket over til russerne cågjen. 

IgAr natt ca.kl.OlOO gikk "alarmen" Vi hørte en rekke 
detonasjoner fra,håndgranater. Det hørtes ut·som om de kom :fra 
Zingstad-Nilsens mg.stilling. Jeg treiv et par' ska:fthåndgranater, 
og med melder Sandbekk i helene ned mot venstre mg. stilling. 
Eksplosjoner fra håndgranater og bbk. smallt i ett sett. Det 
viste seg at det var troppen til venstre for vår tropp, (:fra den 
nørlprl. Legion) som hadde "bes~k" av "tavoritsch". Den russiske 
(tøt-troppen tok med seg et lmg. da de trakk seg tilbake. Et pak.
laL:" :fra Lf"~ionen del tok' i kampene, 4 av dem ble såret. Det skyldtes 
for en stor del disse j'olkene (pak) at russerne så snart ble dre
vet t'lbake. Den nederi. Legion har tyske :førere og under:førere, 
men de gjorde en ynkelig figur. En troppsje:f hadde :flyktet, og en 
lagfører kom springende over til oss uten uni:form, bare med et 
gevær han hadde rasket med seg. Jeg sendte Zingstad-Nilsen ned 
for å få nærmere enkeltheter, og han traf:f på den tyske kp.sje:fen. 
Denne spurte da Zingstad-Nilsen hviken :farge han skulle skyte opp 
:for angrep! Da det ble svart rødt, ville han nå skyte opp rødt 
signal selv om ru~serne for lengst hadde trukket seg tilbake. Da 
han av Zingstad-Nilspn ble gjort oppmerksom på dette, svarte han 
at han skulle ha sperre-ild. Det var visstnok vanskelig :for ham 
å :forstå at han da måtte skye opp et annet signal. - - Den nederi. 
Legion Var med i kampene i Wolchov og utmerket seg særlig godt, 
og svært mange .v dem hadde både Sturmabzeichung og E.K.2. 

Berch Kojrowo, 13.8.42. 

Ja, nå er l-årsdagen i Legionen passert. 10 august 
reiste jeg hjemme:fra, og 11 august opptagelsen i Legionen. Hva 
jeg har sett og opplevd den tiden jeg vært i Legionen, oppholdet 
på Kongsvinger Festning, i Lauenburg (Pommern), i Tyskland :for
øvrig, permisjonsreise~ hjem :fra Fallingbostel, og krigsdeltag
elsen her i Russland kann ikke måles i penger. Jeg ville ikke :for 
noen pris undlatt den tiden jeg har vært borte :fra Norge, selv 
om jeg jo på alle måter ville h~tt det bedre hjemme. De er:faring
ene som blir gjort ved selv å studere land og :folk har meget 
større verdi enn all litteratur og prop~gand~. 

Før jeg reiste hjemmefra hadde jeg gjort meg en "stille" 
mening å være borte fra Norge et år. Nå synes det som at "opphol
det" vil bli betraktelig lengre. Men, hvor lenge? Ja, de. vet 
ingen. - - Vi skulle være med på erobrinRen av Leningrad, men når 
dette skulle skje " foreligger det intet om. De siste ukene har 
det riktignok vært oppmarsj med store mengder materiell, be:fest
ningsmateriell fra Sevastopol skal være kommet, mørsere på 84 cm., 
men allikevel tror jeg det vil ta lang tid. 

Berch Kojrowo, 17.8.42. 

Jeg har nå ligget 5 uker i det "beryktede" tr.-avsnittet 
uten at noe spesiellt hnr hendt. Vi blir stadig utsatt :for~~XX 
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:fiendlig bbk., men til denne dag har vi ikke hatt noe tap. Ved 
de andre frontene rundt Leningrad tl~r det også vært roligere de 
siste dagene. Nen om tre c\aL~er er det den 20nde. - og da kanskjel 

En av de nye SOlli jee- fiJ<k :fra rekr.batj. er nå sendt på 
sjukehus for dysenteri. !Je nye er ellnå ikke vafksinert :for dette. 

Avløysingsryktene holder seg :fremdeles, og ryktene om 
at Leningrad skal inntas i år, beeynner også å ta :fastere for
mer, Vi har "levet" i gravene snart et halvt år nå, så det var 
på tide at vi blir avløyst. Fortsetter "ut:fallet" med sjuke slik 
som de siste dagene, vil det ikke ta lang tid "før en bli nødt 
til å skifte oss ut! 

Sist russerne var i hollendererava tok de foruten et 
lmg. også en hollender med seg. Den russiske høyt-taleren har 
talt til hollenderne :flere ganger de siste 3-4 dagene. Den neder
landske fangen hRr ogsA vært frampå med sine klager: de tyske 
off. oe u.off. stakk Rvgår(le med det brennevin og sigaretter 
som rettelig til:fallt dem. I(om med oppfordring om å skyte det 
tyske befalet, kaste vdpnene og komme over til Høda Armeen. 
Oppropet ser ikke ut til et 1'alle hve~n i det tyske bp.-fals eller 
i de nederl.legionærers smflk, selvom det med tobakken il'isstnok 
ikke var helt grunnløst etter enkeltes utsagn. 

Berch Kojrowo, 20.8.42. 

Sverre hRr nettopp vært på besøk. Han var hos Trygve 
igår. Ve hadd~ begge vært på nr.I5. - Trygve lovet Sverre at 
han skulle sk~rfe russiske ridestøvler og bukser til oss b.egge, 
så idag har vi på med å ta mål til både bukser og støvler. Dess
uten har Trygve lovet å skaffe pistoler til begge to! 

Kp.adj. hscha.Lundemo var nettopp innom. Kp.3 skal 
imorgen avløyses aven pol.batj. (rest 160 mann), og ligge bak 
i Huhestellung. lJe skulle bygge bunkere i 14 dgr., deretter 
skulle kp.3 avløyse vårt kp. Dette er planene, men på 14 dgr. 
kann jo så mangt skje. 

De siste dagene er det kommet 103 nye legionærer fra 
Holmestrand, hovedsakelig slike som var blitt sendt tilbake 
fra Leeionen p.g.a. sjukdom, eller de har vært såret. 

Her i kompaniets "Schwerpunkt" er det :fremdeles rolig. 
Litt fien~lig skyting med bbk. og gev.granater, men har ennå 
ikke hatt "Ausfall" i troppen. Det står nå bare igjen å håpe 
at vi blir trukket tilbake før russerne setter inn med utbryt
ingsforsøk, og det ser bra ut. Etter min mening er ikke kompa
niet sterkt nok nå til å motstå sterkere russiske angrep. 

Berch Kojrowo, 23.8.42. 

Kl. er 0600. Vi har hatt "Alarm" hele natten. Ordren 
om alarm kom fra Arm~J{orpset. En ventet angrep på bred front 
mot Sikorski-kanalen, og på hegge sider av Pulkowo-høyden. Natt
en har imidlertid vært helt rolig rra russ.side. vårt art. og 
bbk. har skutt forstyrrelsesild hele natten. Art. med opp til 
32 cm.kaliber. - - - Nederlbbk. som hadde i oppgave å legge 
bbk.-ilden foran våre linjer fikk som resultat: 3 treffere i 
graven, og et par bak våre linjer. 12 lags fr.mitraljøse ble 
ødelagt, og et par splinter fikk også det tyske smg., dog uten 
at dette ble ødelagt. 
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Var idag på "Besprechung" hos o.ltn.Hafstad, Stellungs
bau o:f:fizier ror ba t j. IJet gjald tutbedring ClV piggtrådhinderet 
og bygging av vinterbunkere • IJet ser ut til at vi får oss ennå 
en vinter :foran Leningrad. 

Siste "Scheisshnusparole" fikk jeg da jeg på hjemturen 
var innom kp.ko. t-Iajor ({uist hadde fått telegram fra minister 
Fuglesang at Hegilllentet Var et :faktum. Han ventet hver time på 
at vi ble trukket tilbake!? I mellomtiden venter vi i 14 dgr. 
til kp.J avlø~ser oss1 Kp.J ble igår ~vløyst ~g ligger i "Huhe
stellung". Her skal de Jigge i 14 dgr., for så å avløyse vårt kp. 

Angående Hegimentet er allt i det blå. Om vi blir de
mittert, eller om Legionen skal settes inn i Regimentet og danne 
grunnstammen i dette. Ingen vet noe bestemt, så dette er jo 
grunnlag for stadige nye rykter, faktisk de eneste "nyhetene" vi 
f'år tak i. 

Berch Kojrowø, 27.8.42. 

Jubileum ~! Et halvt år i gravene. Et halvt år i bunker. 
Et halvt år hvor dag er natt, og natt er dag. Et halvt år med 
stadig vakt moti Leningrad. Mangt har jeg opplevd fra jeg med 
forkommando kOlli f'ram til linjene i Finskoj Kojrowo. Bare 5-6 
mann er igjen av den troppen på 35 mann som jeg overtok i Pusch
kino De fleste er såret eller falit, men en del er også borte 
p.g.a. sjukdom. Troppen har i denne tiden vært utsatt :for et re
gulært angrep i Berch Kojrowo og var med og slo tilbake de russ
iske "tilnær~elser" i Urizk. Utallige er de granatover:fall tro 
er utsatt for dette halve året. Hundrevis av granater av alle 
kaliber har funnet veien til vårt troppområde. Flere aV legio
nærene er sendt bakover i dette tidsrommet p.g.a. granatsjokk 
til "Erholung". SelV er jeg blitt slik at jeg straks som en vakt
hund "spisser" ørene for den minste fremmede lyd. Hører på den 
susende lyden fra granaten om nedslaget kommer foran, bak, til 
venstre eller høyre. Jeg husker den gangen jeg skulle :fram til 
linjene fra Handtorsdorf. Jeg var midt på en slette da en granat 
slo ned få meter foran meg. Instinktivt, uten å tenke , gikk 

.jeg i bakken lIIed beina mot nedslaget og jord og stein haglet 
over meg. Litt lorundret av å være hel, reiste jeg meg og gikk 
videre, men nå i skjul for innsikt. Eller den gangen i Urizk på 
"Rollbahn". Det venstre mg.laget hadde observert russere på 
fram-marsj.Da jeg skulle undersøke dette nærmere fra mg.still
ingen, ble vi pepret av et russ.mg. Selv sto jeg i knestilling 
(eksersermessig) da vi fikk ilden over oss. Allt lyste rødt 
rundt /Ileg fra lyssporene, men helt uskadd var jeg.En som var 
bak meg falit, og en ph hver side av mglet ble aåret. Den gangen 
russerne i 3-4 timer uten stans overdynget oss med art., bbk. 
og Stalinorgel, og alle de russiske skarpskytterne som har tatt 
så mange, og so~ en alltid måtte være på vakt mot. Soldatenglfick 
muss man haben. 

l"or fire dager siden kO/ll _::!:J;--iE!t:J:_enQverløper til 2tr. 
De t=viste-seg~t~(jer- Var S-stk. --som vi Ile løpe over. De ble 
imidlertid oppdaget fra de russiske l'njene, og en patrulje ble 
sendt f'or å hente dem inn igjen. Dette førte til kamp mellom 
russerne i ineemnannsland. Våre poster som med det samme ikke 
oppfattet hva dette skuesp~llet skulle bety, beskjøt dem med mg., 
slik at der ble dannet en tre-frontskrig. Russerne ble hermed 
spredt, og bare en av de rem klarte å komme over til 055. 
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Den tyske ol>pmarsjen fortsetter. Hyktene svirrer og verserer i 
alle variasjoner: Trenet pAkker. Iler;imentet er et faktum. Majoren 
venter hver time pil .1 trekke Leg. tilbake. Hinister Lie kommer med et 
pe>l.kp. Vi skFtl til Narva, Hinsk og Sennheim. Ja, rykter har vi nok 
av, oe; ililens går dagene, og "Avløysingens dag" må vel snart komme. 

Berch Kojrowo, )1.8.42. 

!wt er ikke .fri tt f'or at je~ Her de kommende uker i møte 
",ed bange anulser. Hvpr dng SOlli {~;lr blir kortere og kortere og nett
ene lengFe og ",ørkere. !Jet er så sin sak å ligge i linjene midtsommer 
lIled lyse netter, noe ganske annet med høsten. Nå er det også satt inn 
med kaldt vær, og det gjør ikke tilværelsen eller humøret lysere. 

Alle ryktene om avløysinC' OlS hjemreise, avløysing av kp.J, 
anc-rep på Lell i ne-rad, angrep mot lIøyue 66.6, er der ennå ikke }<ommet 
noen fork laring på. Ile Iler ikke cl e t lenge omtal te regimontet fra Norge. 
Bn t i nr,- som derimo t kaIm s lcls ras t er a t tyskerne marsjerer opp med 
store JIIengder folk 0C' materiell. liva dette skal brukes til, om de 
venter russisk utbryfJinc-sf'orsøk (som hver eneste russiske overløper 
bebuder), eller det skalseltes inn mot Leningrad, er også gjenstand 
for manee gjetninger 0C' rykter. 

Vi har de sipte ukene hatt Alarm omtrent annen hver natt, da 
der ventes russ.uthrytningst'orsøk. Ordren 0111 Alarm er kommet fra 
Arrnpkorpset. Til elenne ela C' har de t vær t rol ig. rfrol ig er de t vel at 
russerne før vin t.'ren se t ter i nn vil forsøke seg med et alvårlig 
sprell. ~Ien innen den tid kann så mangt skje. 

Berch Kojrowo, 4.9.42. 

Kl. er nå 2130, og det kann ikke ta så lang tid før avløys
ingen (kp.3) kommer. Troppen som nå er på 21 mann skal innkvarteres 
i Ssolozi. Nå får vi forhåpentlig noen rolige dager bak fronten. Dess
uten går vi med lølJnlige håp 0111 ikke å bli sendt fram til gravene 
igjen. Vi skal ligge "bak" i 14 dgr., så avløyse kp.l og ligge i dette 
avsnittet en måned. lJeretter 14 dgr."bak", og så l mnd. i vårt gamle 
kp.avsnitt. 

Ssolozi, 6.9.42. 

Annen dag i Ssolozi. Kp. ble avløyst kl.Ol.OO natt til igår, 
og min tropp + 10 mann fra l tro ble forlagt til Ssolozi. l tro ble 
innkvartert i KUchendorf, 2 tr.(?) ligger som støtreserve ved "Mona", 
(g.ltn.Reppens KO). Både igAr og i dag blir det våpenpuss og stell av 
uniformseft'ekter. Imorgen skal vi på aVlusing til Krasnoje Selo, og 
senere i uken blir det sannsynlievis "perm". - - Jeg og melder Sand
bekk liC'ger på rom sammen med hscha-ene Jacobsen og 'jerløf. Litt 
uvant er det å ligge på mjuk divan, 0C' første natten blir det derfor 
lite søvn. Forkjølelse har jeg pådradd meg p.g.a. forandringen! 

Jordhytte, Finskoj Kojrowo 
8.9.42 kl.OI.OO. 

Troppen fikk marsjordre til KUchendorf. Der måtte jeg 
avgi alle fra J4 kp. + 6 mann. Jeg skulle få 12 mann fra rekruttbatj. 
som erstatning. - - Kp.2 fikk ordre om å ligge i skogen bak Io'inskoj 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



11 

Kojrowo som støtreserve. KOlnmet hit viser det seg at der ikke fantes 
bunkere mere enn til Ilalvparten av kp. Vi måtte derfor sove i skift. 
Om det er meningen å i'ortsette slik, har jeg ennå ikke fått under
retning om. 

J\p.2 er av{~itt l'ra Legionen ti l en annen enhet som støtre
serve. Hva betyr dotto egentlig? Ler,-ionen er nå underlagt Legion 
Niederlande. Kp. er rlirekte underlagt "Einheit Fit ••••• 

Finskoj Kojrowo, 9.9.42. 

Kp. er nå innJ<vartert clel vis i tel t og delvis i bunkere i 
skogen bak l<'insko j Ko jro'io, på sallime sted som vi lå ivinter. Jeg 
selv med stahen li~ger i telt. Troppen er gått i gang med å bygge to 
bunkere, en til meg og en til Zingstad-Nilsens lag. 

De 12 nye som ,jeg fikk fra rekr.batj. Holmestrand viser seg 
å være bra typer, sA nå tror jeg at troppen kann bli like bra som 
før. Der er rå "lik" i lasten. 

Kp. ligger like bak Leg.Niederl., og er res.kp. og motstøts
kp. Igår Var vi og rekognoserte marsjveier framover, og var da også 
på det tidligere kp.avsnittet. 

Hva grunnen)<ann være at vi skal ligge her, hvor det ettE'lr 
min mening er liten s~nnsynlighet for russ. å forsøke gjennonbruda, 
eller hvor lenge vi skal ligge her, er uvisst. Svært liten informa
sjon fra "høyore makter". 

Finskoj Kojrowo, i teltet 
13.9.42. 

Dagene går med øvelser i spreclt orden, dessuten bunkerbygg
ing. Vi ligger noen få hundre meter bak linjene, men likevel er det 
lite eller intet vi ser og hører til kampene framme i linjene. En og 
annen granat får vi selvfølgelig besøk av. Men for oss som har ligget 
over et halvt år i ett i skyttergraver, er dette rene "Erholung". 

Vi er nå kommet helt bort fra de øvrige avdelingene i Leg., 
så nå dr det blitt temmelig sparsomt med "Scheisshausparolen". Det 
har i'det hele tatt ikke vært rykter ennå, men de kommer nok når 
gutta begynner å bli passelig lei av å være her! 

I hele dag har vi drevet på med å skaffe materialer til . l 

bunker, og om et par dager regner vi med å kunne flytte inn i dem. 
Det er ikke fritt for at de siste nettene har vært temmelig kalde. 
Et ullteppe over seg og granbar under, blir temmelig lite, selv for 
en "viking". Når det dessuten har høljet ned de siste nettene, så er 
septembernatta slett ikke av det snildeste slaget. 

Kiskino, 15.9.42. 

Ja, nå er vi vel forvart i gravene igjen. I forgårs avløyste 
vi det nederl.kp. SOlli var våre naboer i Berch Kojrowo. Vi har samme 
avsnitt som kp.5 (nederi.?) hadde i vinter. 

Norske lærebøker lærer barnn at nederlenderne 
rensligste folk. Hen etter det vi har sett etter at vi 
kann vi trygt si at dette må være loddrett løgn. Maken 
skitt som var i de nederi. bunkerne og stillingene, må 
etter for å :finno maken. 

er verdens 
avløyste dem, 
til det rot og 
en lete lenge 

/;. 
. .• ~! .• 

De stillingene SOlli er her, er or,-s.l et særsyn.Det begynte med 
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at de bYC-get "Sapperll, d.v.s. utstil\kere lanrrt forbi egne piggtråd
sperrinrrer, og SEl forbindelsesl',-raver mellom "Sappene". Så nå ligger 
hele gravllpttet 1'orau egen pil~{~trådsperring. I\vstanden til russerne 
er ca. 150 In. liA russiske skarpskytterne er temmelig leie, men med 
] itt forsiktighet C"år det no]<. 

JeC' har til disposisjon 4 bbk., J tyske OC" l russisk, så jeg 
har da litt il erl"rf> dem med. JJet var i dette avsnittet at russ. brøt 
seg inn 0/': tol. med seg e l.; ImF,. orr en nederlender, så vi kann nok 
vente dem ie:.ien. 

IJet er barE' l og J tI'. SOlli .l iee-er framme 'i gravene. "Ri tt
mesterenIl avløstC' 1 ettere SOlli støtreserve, og fil\:.k også den ære å 
overta letternes buukere, eller rettere sagt jordhuler. lIvorledes 
disse sd ut, knun vansJ~ej ilI be:-;J,rives. f'Jen til orientering så må en 
ålE' seg inn for [l l<omme i jordhola. Hen, allt eår jol 

Lite nyheter og smAtt med rykter for tiden. Nen håpet om å 
bli trukket t:i,lbake i host engang holder seg, skjønt det nå ser tem
melic- lIIørkt ut. - Hegjmentet lar vente på seg. 

som 
til 
du, 
meg. 

har 
meg 
kOlli 

Kiskino, 20.9.42. 

Nå er jec- sft noenlunde bra igjen etter en lei magehistorie 
her,jet Leg. tien siste tiden. Jeg tok hverken vått eller tørt 
i ) døgn. Sjukdommen var dysenteriaktig. Drakk eller spiste 
det fortere enn fort ut igjen. Opiumsdråper fra legen kurerte 

Vi har nå li~~et en uke i disse stillingene. En mann er 
såret, og et par (\l.anl; (sjuke) er sendt bakover. En mg.bunker er 
blåst ve]\:.k av russ'. skyts, mens en allnen har fått treffer uten at 
den ble ødelagt. 

Nå ser det ut til at det går i orden med permisjonene hjem. 
For et par dager siden ble det innvilget permisjon for 5 stk. i kp., 
og så lang tid tar det vel ikke før 5 nye skal i veg. Et lite lys
punkt er jo dette. 

Minister Lie er kommet til Duderhof-West med et pol.kp. Er 
det dette SOlli er det nye regimentet? 

Nå venter vi bare på hva nytt mønstringen i Oslo 25 ds. vil 
bringe. Vi leter overallt etter et holdepunkt for Legionen. Ingen vet 
noe,_ ikke legion~relle, ikke ministrer absolutt ingen1 Vår framtid 
mener vi å ha rett til å få vite. Nen ingen vet noe, ingen kann gi 
svar, ryktene svirrer og legionærene hAper. 

Kiskino, 23.9.42. 

hl. er 19.15 og ute har det allerede begynt å mørkne. Natt
postene er satt ut. Månen titter nå fram etter en sur og regnfull dag. 

Middagstider idag fallt uscha.Per"Zingstad-Nilsen. Han ble 
truffet aven kule fra en fiendlig skarpskytter. Uscha. Zingstad-Nils
ens død gjorde et sterkt inntrykk i troppen. Hans all tid lette" og 
gode humør var vi alle så vant med, og savnet etter ham er stort. 
Uscha.Zinkstad-Nilsen var på veg mot linjene da han ble truffet. Han 
fulgte ikke løpegraven helt fram, men gikk på vollen. Det kom først 
et skudd som han ikke vørte og gikk videre. Neste skudd traff ham i 
hodet, og han døde uten å komme til bevissthet. Hans ringe respekt 
for fiendlige kuler ble hans skjebne. 
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Kiskino, 24.9.42. 

Jd. or UU.15. Itar nettopp .,ollimet illn fra inspeksjon. Ved 
alle stillingene Ilar je{~ helt nye f'olk, rekrutter med bare noen få 
ukers ut(jalluel.so i lJuderhol'-hest. For ell stor Liel er Liet også helt 
unge l'ulk, et par IIlnlln på 16 OF. 17 år. liva som vil skje hvis russ
.'rne kOlillner usett illn P;'I delll, vil nil tiden vise, men jeg er langt 
l'rn ap t imi s t isk ang4ende u I.L1 l] et. Slik SOlli et i:-; se sti 11 ingene er 
byr,-get, med "Sappen" utenf'or ec-en "ic-{{tråd og helle'r ikke miner 
til å beskytte stilllnr,-ene, må (Jet kreves bÅde mot og besluttsom-
he t av den enke l te. Hus se ,'ene har vært f'rnmpå en gang, men da var 
J,agf'ører til stede, or; cle ble drevet tilbake. SÅ det spørs hvor
ledes det vil r;å hvis lagfører iKke er på plass, om de da er oppgaver 
voksen. 

Kiskino, 28.9.42. 

Kl.IJ.JO. Vi har rått ordre om pakking. Noe er allerede 
sendt avgårde. KI.I~.OO skal vi være klar til avløysing. Ryktene 
svirrer ie-Jen. Hvor skal vi hen '/ Er der endelig aVløysing, eller 
blir det en ny still\ng igjen'/ Higa er ir;jen i brennpunktet. 

r~r nettopp kOllImet l'ra kp.sjef'en. Vet foreligger ennå ingen 
ordre, lIIen blir antagelir; stillingen til høyre for kp.l. Så der går 
nok ellnå en tid f'ør vi forlater skyttergravene. En liten trøst er 
det at vi etter utsagn kommer til et område der det er bra bunkere. 
Trodde til å begynne lIIed at vi nå endelig ble trukket tilbake for 
å settes illn i recilmentet. Hørte (~uislings tale at over JOUO har 
meldt seg til Legionen. 

"Mona", JO.9.42. 

Andre dag på "Hona". Vi ble avløyst av det samme kompani 
som vi tidligere avløyste. }<'ørste ordre Var at vi skulle overta et 
avsnitt til høyre for kp.l. Denne ordren ble annulert. Skulle så 
overta venstre tr.avsnitt i kp.l, og høyre tr.avsnitt i kp.J. Vi 
drar direkte fra våre stillinger for å avløyse. Hen her har de 
intet kjennskap til avløysing, og etter meget rot og vrøVl, havner 
vi endelig på mort~enkvisj:en på "Mona". - - - Nå venter vi hvert øye
blikk på ordre om å avløyse kp.l og kp.J. 

Hver uke sendes 4-5 mann fra hvert kp. hjem på permisjon, 
så nå håper jeg at muligheten til permisjon vokser også for meg. 

Kl.lB.UO kom ordren om å sette igang avløysing i kp.l og 3. 

Gongosi, 1.10.42. 

Ja, nå er vi f'ramme igjen. Kp. består nå av 2 tropper med 
IIRittmesterenll og meg 50111 tr.sjefer. OschaTene Johansen og Sveen 
er'nestkomm. Oscha.Sveen 50111 Var nestkolllm. hos meg ble igår sendt 
bakover på IIskabb-kur", uscha.Høllneberg er nestkomm. nå. 

Idag har .leg hatt lIIin rørste avlusing. Alle klær var 
fullt besatt av lus. Når jeG" dessuten er bef'engt av skabb, akal jeg 
hilse og si at humøret er på toPp. I~t plaster på såret er at jeg har 
en noenlunde bra hunker. lIøyttaler sknl jep,- få innstallert idag, og 
når jee de 5suten er opt illd sti sk anF,,'\ellde te] egrammet som major 
Ql.list f,'lr idaF. eller imor{~en vec\rnrende rer;imentet.ser deL lyst ut. 
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Gongosi, 4.10.42. 

I disse stillingelIe .,år det bare bra. Lite skyting er her, 
og de eneste gr<lllntp.lIe vi stil'ter beJ<jellnskap lIIed er lbbk. !Jet faller 
darrlig 10-20 sLk. av dem rUJlIJt tr.olilr[ldet, men de har ennå ikke gjort 
noen skade. Tiden f'ør vi 1..:: U III lIit var russ.pal.ruljer flere ganger 
"frampÅ" o/,; k:lstet hålldgranater il1l1 i g-rava, men til nå har de ikke 
vist seg. Tlg-r. :fra Hei ch.'-i1!lhrer Hirrtlnler til majQr Quist er ennå ikke 
kommet. l':t rykte (f'ra si I,ker ki Ide, hm.) vet å :fortelle at forkomm
ando er kOlJlmet lil Higa, or; at 2600 nordmenn er kommet til Hamburg. 
c tanne t ryk tø ve t il f<"'rtf' 11 p. at de 50111 har en vinter her ved 1'ronten 
vil bli trukket tilbake. "Ersazpn" vil bli en enhet salllmen lIled pol.kp 
og lagt under Llgion Niederlande. 

Gongosi, 7.10.42. 

vet begynner nå il bli temmelig tynt besatt i graven. Av 
mannskap har jee; nå bare 16 IIlalln. 6 våpen sleal betjenes, 4 lmg. og 
2 :franske mitraljøser. r'ra kl.23.1J0 til kl.02.00 skal disse våpnene 
ha dobbeltposter, ~å det er litt aV et kunststykke å "få endane te å 
rykk~". Når dessut~n alle de mpnige er røkrutter bortsett fra 2 
mann, så er det best ikl(e å tenke :for Illeget på vakthold og krig i 
det hel~ talt. Nicht firg'ern, nur wundern er mottoet. 

"Sonst nichts neues", 
"K@ine besondere Vorkoll,mni sse" • 

Gongosi, 10.10~42. 

Nå begynner Llet å bli spennende. Major Quist har ennå ikke 
fått tlgr. :fra Heichsf.H.H. Igår hadde majoren vært temmelig opp
sknket. Men grunnen? Ja, den er gjenstand for mange gjetninger og 
"5cheisshausparolen". Den tidligere optimismen er nå veket for en 
avventende resignasjon. Håpet har gutta f'remdeles, men er forberedt 
på allt. 

Et lyspunkt: den 14, 21 og 28 ds. skal sendes nye legionærer 
på permisjon, og den 21(1) håper jeg å kunne sette kursen vestover. 

Kp.l er nå avløyst aV pol.kp., og er forlagt til Duderhof W. 
Pol.kp. ble som de tidligere norske avdelingene sendt hit ut~n våpen 
og med minimal våpenutdannelse. "Ersazen" fikk snaue :3 ukers utdann
else i Duderhof W, pol.kp. fikk 10 dagers utdannelse. Er der ennå 
noen som tviler på at ikke nordmenn må være født krigere!? Hva 
andre trenger måneder og år til, klarer vi på noen få uker! 

Igår var uscha.Hønnebere oe jeg en tur til Krasnoje Selo. 
Meningen var cl dra på avlusing. Vi hadde begge "Urlaubschein", så 
vi fi1{k rikelig med 'mat på Solclatenheim. Etterpå var vi på et saUDa
bad som lå i en fangeleir. Iler fikk vi en glimrende betjening av 
russiske matroner. I badet var det så hett at skabben kavde av alle 
krefter å holde taket. Dessverre klarte den det også. Lusa derimot 
klarte det ikke. hlærne ble hengt opp under taket i badet, og der var 
det så hett at både lusene og eggene tørket oPp. 

på hjemturen Var vi innom P.K. og hilste på Hegnar og 
Cranner. 
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Gongosi, 12.10.42. 

hl.lS.UO. Nathenterne er nettopp gått ror å hente maten. 
Ute er det mørkt, og nattevaktene er satt ut. 

Troppen har nå ba re J laesavsni t t, i(l et pol. kp. har over
tatt det CJerde. Mitt 4 lag blir kp.støtreserve. 

Angåenrle regimentet foreligger det intet offisiellt. Ltn. 
Holter regner elet som ,en selvfølge at vi blir satt opp i dette, og 
at major quist blir regimpntets sjef. Som sikkert regner han oaså 
med at regimentet blir satt opp i ~Iitau, og at det skal være klart 
innen 1.11. d.å. Litt underlig lyder det da at jeg har fått ordre 

,om a {~å ut fIIee! "Sp~trupp" den :31.10 d.llI. Men, "nieht §rgern, nur 
wundern". I denne anledning spurte I jeg hva hensikten med en slik 
patrulje var. Lendet foran oss er helt flatt uten hauger eller 
andre ting SOlli kunne skjule russere. Hen nei. Ut og se om der var 
russere i f'arvannet, 0e eventuelit ta f'anger. I lendet foran oss 
ligger en ødelagt stridsvogn. Dette er sA og si det eneste "punkt", 
og derfor kOllimer patruljen til å ta turen mot deune stridsvogn. 
Kp.l har tidligere hatt salllme oppdrag til stridsvognen. Hesultatet 
ble 2 hard t sårede. IJe hadde gått på miner. 

på dette viset vil det dra ut med permisjonen. Jeg hadde 
innbillt lIIeg at jeg skulle komme avgårde denne måneden. Nå ser det 
temmelig mørkt ut. Hen., - "immer nur lacheln, immer vergnUgt". 

k 

Gongosi, l5.1U.42. 

Den patruljen so,n jeg Var beordret til å lede 31 ds. skal 
jeg ikke føre med den beg-runnelse at han "ikke hadde råd å miste 
alle sine beste folkil? Det sikker nok noe annet under, men hva? 
Oscha. Sveen skal i mitt sted lede patruljen. 

Spørsmålet f'ra oscha. Johansen og meg hvorledes det lå an 
med permisjonene, lovet han at det ville "skje" noe i løpet av 
8 dgr. Jeg- får henge meg opp i dette halmstrået. 8 dager går jo 
fort, og da jeg alltid er optimistisk, så tipper jeg at han endelig 
har tatt til fornuft og innvilger permisjonen. Blir vi trukket 
tilbake, så skulle vel det også være ensbetydende med permisjon? 
Det er kanskje ingen grunn til å se IJIørkt på situasjonen, men •• 

Gongosi, 19.10.42. 

Overtok kp. idag kl.IO.OO. Ltn. Holter har allerede :for
latt kp. Han skal gil på en "skole" i ca. J uker? 

Det er stor fare for at vi som nå blir liggende igjen, 
kommer til å "overvintre" her i Hussland. Najor quist skal også, 
etter hva det rortelles på "Lehrgang". O.ltn. llraseth har allerede 
reist. 

Gongosi, 20.10.42. 

De rørste døC-n SOlli kp.sjer er vel unnagjort. Blir jeg 
værende her i lenc-re tid, kommer jeg nok til å få Vaner som jeg 
ikke har s~ alltfor godt av. 

Dac-ene rorløper noen l I III el e sl j k: Ordon:lnsen s tår opp ca. 

'. 
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kl.O~.OO. Koker kal're, steiker potetpr og koker kål. Varmer opp 
Vann til bnrhering og vnsk. ~~r sA vannet er varmt, står jee opp, 
vasker of'; bnrlJOrp.r meG. l lIIellomtiden er frokosten :ferdiff, og jeg 
setter IIIP.G til et etter tilhøva veIdekket bord. Etter :frokosten 
tnr jel~ 111U l': on røyl<, se t ler pil rad ioon og slelle-er lUee nedpå div.anen 
ie'jetl. Adjutanten, uschn.I';riksen, ordller alle løpende rorretninger, 
501:1 .iec- s~ lospr ir;,jeJ.lIorn og Illldprskriver. utpå dal,;en tar jeg lIIel~ 
ell tur gjennom avsrd Lte t. I :!-j tidell ~erveres så t~årsdagens middag, 
og i 7-8 tiden er det kvel!lsmat. Til alle måltidene har ordonansen 
skarf'et litt ekstra, 5:', l'orpleinill{';en er helt prima. 

Ja, dette er all Lsf! de lysH sidene til denne stilLineen. 
t-Iere bry er det meel dell papirmø.llen og vrøvl som det ser ut :for 
f'ølger tyskopPsoLte hntj. En masse forespørsler oe oppringinger 
f'ølger ogs~ med. S~ påse arbeidet i kp. oe ansvaret :for at natt
tjenesten fungerer SOlli den fikalosv. 

lIar nettopp h3tt besøk av sjeren f'or nabokompaniet, kpt. 
og minister Jonas Lie, og c1jskuterte tilhøva lJIed ham. Han virket 
meeet sympatisk oe folkelig. 

Gongosi, 22.10.42. 

Det er n~ tre dager siden jee overtok kp., og det har ikke 
j""trIlC:fet noe spesiellt. For et par dager siden Var jeg på ~Kp.be
sprechung", men der kom i1~ke fram noe spesiell t nytt. Hykter og 
"nyheter" m:'\. en nok rrarn i gravene for å rå tak i. Siste her:fra 
er at "vintertroppe:-ne" kommer 15.n.m., og at Leeionen så bli av
løyst. tJette siste lanserer uscha.Hønneberg som kOlli ::fra Krasnoje 
Selo igllr. ~Ien han hadde ikke anledning til å si hvor han hadde 
disse "nyhetene" ::fra!? 
Tilbake til "Kp.besprechuneen". TilstedE' var major Quist med adj. 
SS-ostuf':f. Ziegler, kpt.J.Lie, kpt.Finson, o.ltn.Braseth, o.ltn. 
Heppen og meg. Pen ski 11 tt ser; ikke særlie ut ::fra en vanlig tr.sjef'
"Besprechung", bortsett fra den likøren SOlli ble servert. Det ble 
diskutert LeGionens f'ramtid, regimentet o.a. Angående regimentet 
var allt i det blå. 

Gongosi, 25.10.42. 

Igår var jeg hos kOllIlIlandøren i anledning overløpere. Bri
gade:føreren vil r;jøre kp.sjefene ansvarlig :for at der ikke løp noen 
over til russerne. lian ville sette inn o.ltn.Braseth p.g.a. de to 
overløperne ::fra hans kp., men dette nekter kommandøren. 

Hens jeg Var hos kOllImandøren, f'ikk denne ordre om at alle 
kompaniene skulle liege framme i linjene. Kp.l skulle igår avløyst 
kp.J. Istedet:for å trekke kp. J tilbake til Duderho:f lY., blir kp. 
sannsynlievis liGgende 50111 støtreserve på "Hona". 

Igår kOI/1 det inn en overløper til kp. 
Ellers går det SOll! vanlig ved kp. De som vi avgav til batj.~ 

støtreserve, er n~ kommet tilbake. Vi har nå en gravstyrke på 52 
mann. 
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Gongosi, 25.10.42. 

Idae- reiste Lee-iollskolillTlfl.ndøron til l'litau. Nå blir det 
antagelig ikke så llIanv,e dagelle til det blir f'astslå.tt om vi blir 
innsatt i et re~illlent eller oi. 

I lIIellomt iden IlIngprer I<pt. l" i Hson som Leg. kommandør. 

Gongosi, 31.10.42. 

hornmandøren korn tilunke frA ~Iitau Ior to dager siden, men 
re sul ta te t skal være nll~n t i vt. I hvertf'all Var Leg. kommandørens 
humør ikke på topP. Da det ennå ikke f'oreligger noe of'f'isiellt, må 
en trekke slutninger ut av dette. Men, lenge leve optimismen. 

Ue f'ørste permitterte J<OIll tIlbake til Lee-ionen for et par 
dager siden. )Je hadde ikke så oppløftende ting å fortelle om for
holden p lt; r'·""p. 

I for(~;'trs ble legionær Oddvar lt'oc;sen gravlagd. Jeg "for
rottet" ved begravelsen i eGenskap RV f'ung.J<p.sjef. 

Senere p.1 dauen Var jeg SnllJmen med uscha.Phillipsen, uscha. 
Lunde og osehA. \nderson (lJatj.spiessen). Uscha.Phillipsen reiv i et 
par llennesey (.3 st jeI"iners) som han hadde kjøpt av tyskere for RM. 80 
pr. f'laske. Vi har nok "jøder" fremdeles blant oss. 

De siste da(','pne har russ. skutt temmelig meget med art. og 
t.bbk. 1II0t våre stilline-er. Ve tyske batteriene har også. vært meget 
aktive den senere tjd. 

Vet synes"sorn om russ. er loi av krigen. Igå.r kveld !<om 
2 overløpere til kp.l, og i morges kom 3 stk. til vårt kp. Først to 
rene mongoler, senere en vanlig russertype. 

Fra høyeste hold blir det påstått at russerne graver seg 
fram mot vårt område? I kveld skal oscha.Sveen med 9 mann ut på 
oppkl.Patrulje for å klarlegge dette!? 

Når det så gjelder permisjoner må vi vpnte til 15 n.m., for 
da skal alle med "istappen" skif'tes ut. Et meget fornuftig rykte~ 

Gongosi, 4.11.42. 

Intet nytt om Hegimentet. Ersatzbatj.Ho1mestrand er for
lagt tjl Mitau, og den er underlagt tysk ledelse. 

Vor to dager siden ble et lmg. "stjå.let" fra pol.kp. av 
en russ. patrlllj@. Første-skytteren fallt og andre mann på. post løp 
for å. alarmere. Følgen av dette ble at vi nå. må. ha 3 mann ved hver 
mg.stilling. For fl lå nok f'olk til dette, har jeg inndradd 2 aut. 
våpen. Den "norske kringkaster" var i virksomhet igår kveld. Mid
d~gstider idag begynte. (len ie-jen. Det var et par overløpere og et 
norsk kvinnfolk SOlli var li. "ilden". 

I natt en gnng f'orsvant Birger Johansen, Tvedestrand, fra 
kp. Det f'ryktes at han har løpt OVer til russerne. Senere viste det 
seg at han hadde lagt geværet Ira seg ved en utstikkergrav, og fot
sporene hans kunne vi følge ca. 10U m. bakover, så der er ennå håp 
nt han ikke er overløper. Jeg har undorsø~t både på "Mona" og i 
Kachendorf og varslet spiessen, men han er ennå. ikke kommet til 
rette. Høyttaleren fra Leningrad nevnte ikke hans navn. I morges 
var jeg hos Kdr. angående f'orsvinnillgsnurnmer(>t, men allt skulle 
bero til i morgen. Vi får h~pe at han er å f'nne bak egne linjer. 

Mer;et liten perrnisjonskvote hlir nå tildelt, og før ltn. 
Holter kOlJlmer tilbnke er der inf~en mulighet. 
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(~ongosi, 4.11.42. 

Lpf~ionH'r lJ .. 'ol\;]llsell pr kOllimet ti l rette t Krasnogwaxlejsk. 
Han rorsøk Le fl rå ~Iarschbe 1'eh l til HiF,a, oLS ble da pågrepet av 
i"ell.lt;elldarmerie. 

Gongosi, 6.11.42. 

l{~år Var det kp.-f'ører,uote igjen. hdr. har fått ordre om 
cl rnø te i Uer 1 i Tl oe Os J o vedr. reg-imen te t SOll' skal se ttes opP. Ser 
nå ut. til at det r;år lorden II,ed kommandørens planer. 

Idae f'ikk jeg ordre 011/ il "avei" nesten hele melderom 68 
til l~p.3, 1 tn.IHrll/ll. OrdJ'en fikk jeg kl.21.00. Beksvart er det ute, 
oe; i lI/el<.\erol/1 69, SOllI skal LJt{~.iøre hele kp.avsnittet, finnes det 
ialtt bar0 4 bunkere til kp. Jee skal nå med kp.ko. til oseha Jo
hansens tr.ko. 

I natt sondes det fram forsterkninger over hele linja. Det 
ventes russiske angrep over bred front. 7 november er Stalin ge
burtsdagsbarn. Ette~ overløperutsagn skulle dagen markeres med å 
avlegge oss "besøk". Sp~htrupp har vi ute hele natten til daggry. 
Kl.er nn 00.10, oe det er helt rolig, og etter min mening vil det 
forhli rOlig. Uisse ekstraforanstaltningene synes temmelig unyttige. 

Bereh Kojrowo, 7.11.42. 

Ombytninc-en er gjort. Jeg lie-eer nå i tidl. 2tr.ko. Humøret 
s tår l ike mange {;rader under null SOlli temperaturen u te viser. Om
kring halvparten av kp. har ennå ikke fått innkvartering. Hvorledes 
det endelig blir, ave-jør forhåpentlig kdr. idag. 

Alle foranstaltningene igår viste seg å bygge på falske 
meldinger. Natten og virksomheten var like "rolig" som vanlig. 

--"~" ... 
Bereh Kojrowo, 9.11.42. 

Nå er kp. forflyttet ennå pl stykke til venstre, slik at 
jeg nå har melderom 69a og 69b. Selv har jeg flyttet til ltn.Kahrs 
kp.ko. Venne bunkeren lieger midt i kp.-avsnittet, men Kahrs flytter 
foreløbig ikke ut. I natt brannt meldebunkeren, slik at innkvarter
ingen er mere f'ortvilt elln noensinne. - - Bunkersproblemet ser ut 
til å ordne seg på en"eni:el og grei måte. Igår og idag har 8 mann 
forsvunnet p.F,.a. sjukdom! Kp. bestilr nå av 42.mann, 33 menige og 
9 u.o1'f. 

Haseha.Jaeobsen reiste idag på permisjon til Norge, så nå 
rår de hjemme f'ersk hilsen. 

Ellers går det SOlli vanlig. Noe livligere i lufta og sterk
ere art. skyting enn normalt, men ellers intet spesiellt. 
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"Mona", 14.11.42. 

~(rr;"lr formiddng ble vi nvlny~'1 nV !'p.l, og innkvartert på 
"t-Iolla". vi pr nå bAtaljollelis støtre~erve. 10 Illann ble idag avgitt, 
slik at vi nå er loCC., 7 uo!'r. orr 2e menige. Ltn.Holter kom idag 
tilbake f'ra pprmisJoll, Illen hall har ennå ikke overtatt. Vet eår 
rykter 0111 at o.stuf.Ziec:ler skal reise, og at Itn.ll.olter overtar 
som batj.adjutant. 

Iler på "M->na" ser det ut til at vi får rolige dager, men 
rl0t blir kanskje ikke ~å longe? "Julevorrner" har igår og idag vært 
i K.-dor1' ror ,1 1'ormidle julehilsener hJem. Ve fleste var og f'i I-k 
stemmen sin rorevi/~et, lJIen Jeg fant det ikke umaken verd. Trygve 
Var her idag for å sjekke våpnene til kp.14 (jeg ligger i tr.ko. 
Holst). 

Nci ser det ut til at vinteren er kOlllmet. Tirj1ig ikveld 
sa t te de tinn mpd snøvær, 0l~ illlorgpn l igger det antagel ig et hvi tt 
teppe over markene. 

.. ~ Krasnoje Selo, 21.11.42 • 

Jeg har vært her fra mandag 16 ds. Uscha.Rønneberg og jeg 
fikk permisjon for å gå til tannlege. Vi dro samme dag som ltn. 
Holter kom til kp. ~or to daeer siden måtte uscha.Rønneberg melde 
seg tilbake til avdelingen p.g.a. oscha.Sveen var blitt sjuk. I kp. 
fantes det på dett~ tidspunkt en eneste u.off. Hele kp. består av 
25 mahn + kp.stab og sjef. 

iler i KrasnoJe Selo har vi f'ordrevet tiden med tannlege, 
bad, Soldatenheim og rest 0/11 kvelden. Vi er. innkvartert hos rottf. 
Sunde i 14 kP.{ og etter at han reiste hjem på permisjon, hos strm. 
Jensen (Høynes) 

Vi har vært på ideologisk foredrag (Soldatenheim). Temaet 
var: Rasse, V61ker, Ostland. I det hele tatt sma~er det å bli noen
lunde sivilisert it;jen. A kUllne bo i et rimelig bra hus, og å slippe 
den stadige aktpågivenheten SOlli har gjort oss så vare at vi nå nær
mest må bli å betrakte som førsteklasses vakthunder. For den minste 
uvant~ lyd "spi~ø~r" vi ørene og "glipper" med øyene, og musklene 
spennes uvilkårlig. Et allnet resultat kann vi vel heller ikke vente 
etter 9 mndr. stadig vakthold med døden som innsats. Å slappe av på 
årvåkenheten resulterer i slike tilleller Som han fra·pol.kp. som 
ble kidnappet da han rrikk fra post til bunkeren. Eller nå sist han 
fra kp.3 SOlli ble overfall t rett utenfor bunkeren av 3-4 russere og 
ble tildelt flere knivstikk, en russer åt nesten opp det ene øret 
hans, eller de rrnngene russerne erobret lmg. fra våre stillinger. 

KOlllmandøren har vi ellnå ikke hørt noe fra. Hen det kann 
vel ikke ta så lang tid før vi har ham tilbake. 50 mann fra res. 
batj. i Hitau ventes e.n av de lørste dac-ene, så nå blir batj. liv 
ytterligere forlent;et eli tid. - - Siste rykte: Alle "gamle" skal 
få permisjon innen jul!? - -

Krasnoje Selo, 23.11.42. 

Dette er siste dagen i Krasnoje Selo. Imorgen blir det 
tannpussinrr hos tannlerren, og så drar jee fram igjen til "Mona". 

Idag kom de 50 legionærene fra res.batj. i Hitau. Det 
Var utelukkende tlrrnmlell leeionærer SOlli korn fra lasaretter og sjuke-
hus. Omlag lUO rekrutter lil~ffp.r rrerndeles i Hitau under tysk 
hundedressur. Når disse blir sendt i'ram, avhene-er av Kdr;s resul-
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tator i liel'lin "g Oslo. Enntl h:,r iLke Intr. eitt lyd f'ra seg, så 
vi begynrwr ti leve oss j nn i tanken at vi blir liggende her denne 
julen. A bli dellJlttort nilr ell kOlillllor Iljcm, synes å være meget 
vflllsi,elie;. AJ le t;Old ).;om idng h",r /.~.iort Illore eller ",indre f'orsøk 
på å hli (jPlllittoT't, fIlelI til in/~ell nytte. 

I t'or{~~lrs hn{ldo j8r- opprydni.ng i kOf'f'erten, og korn da over 
en Il Avtn l o" på 6 IIlnd r. J ee kant! trygt sende den hjem, og be dem 
hjemme 1'å kontrakten i (Slass O{~ raldme. 

"Nona", 25.11.42. 

;\,1 er .jer; pil plass irs.iell etter "f'erien". lIet er synd å 
si at hUlIløret er særlig" godt for øyeblikket. I en svart og skitten 
bunker l ig-ger v j 7 mann. Den f'ralllhever seg mest med det store 
rotte og muse-innslaget. l'Iidt pil dagen, selvom alle er inne, så 
kryper musene opp pii bordet og oppover naJ<kelle på oss til og med 
nnr vi sitter 0['; snaJ,ker sammen. 

Igå r l<om Ca. 50 Jegionærer t- i l bake f'ra perrnis jon. Komman
døren hadde snakket lIIed disse i Oslo, og lovet dem enten tilbake
trekking eller delllittering. Jlan sto i .-ferd med å reise til Berlin 
til Heichsf'.lIimmlerl. lian ville lorsøke å fn samlet alle nordmRnn 
i en enhet i Wat'fen 55. Ifan hadde f'å tt ~luislings samtykke og god
kjennelse til dette, og kdr. var meget optimistisk. Fullt så op
timistiske er ikke vi legionærer. Vi har så smått gjort oss for
trolige /ned å tilbringe julen framme i linjene. Snakket med Holter 
ang. lIIin permisjQn, men noe sil\kert kunne han ikke si. 

Alle sonl kom f'ra Norge hadde f'orsøkt å bli demi ttert. 
men f'orgjeves. Det sYlles som om vi har gått over f'ra legionær til 
yrkes-soldat (leiesoldat), men som så ofte :før: "immer nur Ulehein, 
immer vergnUc-t". 

Duderhof Ost, 30.11.42. 

Igår na tt kl. 2[1. 00 hle vi avløyst av nederlendere. Vi 
:fikk bilskyss :t'ra "Hona" og helt til Duderho:f O. Hele kp. er inn
kvartert i ett hus. Det er meningen at vi sl{al tilbake til våre 
gamle stillinger igjen om 3 uker, så vi får nok en koselig jul!! 

Resultatet av kdr. reise til Berlin og Oslo er nå delvis 
kjendt. Han f'ikk ikke tale med Ilin~ler, da denne var bortreist. 
Kommandørens planer ble det ikke noe av denne gangen heller. Et 
a.x.x rorlydende (rykte) er at de som har kontrakt kann bli de
mittert, men fintet vites /lied si](kerhet. Vi havner nok ut i still
ingene igjen lille julaften som forutsetningen er. 

Duderhof O, 4.12.42. 

Har nettopp hatt Sverre på besøk. Diskuterte eventuell 
demisjon eller permisjon. For øyeblikket er vi ganske optimistisk 
stemt. Kp. har innlevert oppg<lve over dem som har 6mndr.kontrakt, 
og dette bidrar selvsagt til aL ryktene har tatt ny oppsving. Vi 
er blitt enige om å søke permisj~n samtidig, slik at vi eventuelit 
kann operere sammen i Oslo. 

KpTene i batj. har startet opp med militærøvelser. Tjpnest
en tok til idae kl.07.()() og varer til kl.18.45, så "Erholung" kann 
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~n neppe si at vi har. LJet er mør!<t kl.15.00, så i realiteten 
slutter vi av på dette klokkeslettet. Kp.sjefen ser vi lite til, 
s~ vi har temmelig fritt spillerom. 

Det er nå meget SOlli taler for ~t vi endelig kann få et 
l i te innbl i!<k i Legionens Jt'arnt id ige skj ebne. De t synes som om kdr. 
holrlnr nå sitt "enten-eller", og da tror jeg at vi ikke blir så 
"gamle" her i Hussland<. ~ordmenn SOlli senere har meldt seg til Leg., 
blir tvllnget inn i Wai'Jen SS, oe t'ordel t i forskjellige regimenter. 
Om dette skulle være sant, har Lee. ingen oppgave lengre. Betror 
ikke tyskerne oss å sette opp egne avdelinger, :får de heller søke 
andre frivillige. 

Bereh Kojrowo, 5.12.42. 

l:latj. var støtreserve da den lit i UUderhof'. Igår kl.U7.30 
korn ordre om alarm. En time senere oppheves denne og går over til 
alarmbered skap. l' iend l i ITe avde 1 inger hadde rulle t opp linjene i 
melderommene 69, 7u og 71, områder som for oss jo var godt kje~'te, 
dette er jo melderommene foran Herch Kojrowo. Noe senere ble det 
meldt at russerne Var d~evet tilbake, merl vi skulle likevel holde 
oss i bereds]{ap. ](L.O~).UO kOlli ny ordre 0111 alarm. Kp,ene ble inn
las te t på las tebiler. ,\ v (jen ori en tering vi da :fikk, hold t russ. 
avdelinger fremdeles gravene besatt. Vår oppgave var å erobre 
gravene tilbake. !Iele batj. blir innlastet på lastebiler, og kjørte 
gjennom Krasnoje Selo,~til Konstantinowka. Herfra skulle vi (kp.2) 
gå mot Hereh Kojrowo (Kiskino-LUbec]cergrava) og erobre tilbake et 
avsnitt der. Ltn.Kahrs kp. skulle til "Hona", og kp.3, ltn.Wirum, 
ti.l J:t'inskije Kojrowo som støtreserve. KOlllmet til Berch Kojrowo' 
etablerer vi oss i melderom 70. I løpet av natten skifter vi om
råde, slik at vi nå har melderom 71. Gravene var hverken besatt av 
russ. eller nederl.styrker. F.n russ. avdeling på omlag 60 mann 
hadde trengt seg videre bak våre linjer. Kp.l fikk som oppgave å 
renske lendet bak. Dette ble vellykket. 40-50 russ. ble drept, og 
russ. ble drevet på flukt. 

Da vi besatte gravene, visste vi hverken ut eller inn. 
Ingen ordre fikk vi-og liten orientprin~, bortsett f'ra at vi hadde 
russ. avdelinger både foran og bak OS8, og at vi derfor måtte være 
forberedt på angrep fra begge kanter. Russere SOlli hadde trengt seg 
gjennom, f'orsøkte nå å kon1me tilbake til egne linjer. 8-10 av dem 
ble tatt til fange, mens f'lere andre ble skutt. 

I formiddag da det skulle hentes :forpleining, ble mat
henterne beskutt aven russer som lå i en f'orlatt bunker. Han ble 
tatt til fange. 

Kp.3 overtok vårt før~te avsnitt og vi :forflyttet til 
venstre.(til venstre for kp.J?} 

Kp.J hadde 4 fallne Off 6 sArede etter et granatnedslag 
igår. Kp.14 sendte ut en p<ltrulje på 5 mann. Ingen av disse 
kom levende tilbake. I vArt kp. fallt en mann. }<'lere sårede i de 
andre kp. 

Gravene hadde tydelige preG" av de kampene som hadde fore
gått. Bombekratere og døde over allt. Døde russere fyllte graven 
at vi <ble nødt til å gå på gravkanten. Hussiske og tyske geværer 
lå slengt over allt. Bunkere var sprengt i lu:ften. Våre franske 
mitraljøser var også sprengt. 

Kp. spiste frokost igAr kl.06.00, men forpleining fikk vi 
ikke med 055. Vi har stått på vakt i 16 timer uten mat i det hele 
tatt, OF; det j en forrykenrle snnstorm. Oppdra{>,'et var allt annet enn 
beha{>,'elic;, men vi- 5 la pp da hf! lrl j r,vi 5 noen lunde rime l ig fra det. En 
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mann ble drept, or; da averren "Streif". Han svarte ikke på tilrop 
om parole og' derved skjedde 1l1yJ<ken. 

Hvor lenc;e vi bl ir ll{~c;ende her, forelie-ger det intet 
om. Uten ell {{od pors.jon apt imisme rrår det "nedenom og hjem'! Håper 
at htlde f'ramtic1suts ll,;tenp og været bedrer seg i løpet av morgen
dagen. 

Bereh Kojrowo, 6.12.42. 

Jntet nytt J"oreligr;er, Of'; <Jet ser svart ut. Najor ql1ist 
"er r.t. reljimentsjef, 0['; det er vel tvilsomt om han kommer å 
trpkJ<e os s t 11 hake. V[lrt kp. er nå underlagt 2 ba t j. Nederi. Legion. 
I !<veld skal vi få ull tepper, antagelig et hver, så nå ser det 
litt berlre ut. 

Huss. avd. Ilererer rremdeles bale våre linjer. Ltn. Op
sahl skulle ic;nr renSl~ opp, lrIen det førte ikke til noe resultat. 
Idae skal en avd. f'ra 2 batj :'Jiederl. ut på sa/llme oppdraget. 

~led russ. både bak og f'oran våre stillinger er nok et 
stort nervepress på rrutta. Stillingene er meget syakt besatt, 
norske og nederi. avd. er blannet om hverandre. Nattevakt fra 
15. 0 0-0 8.()O, J timers vakt orr l time fri, overfyllte bunkere og 
ikke sengetøy i d.t hele tatt. så lite som nå har jeg aldri llkt. 
meg. Allt ser temmelig svart ut. Det eneste "utstyr" jeg har med 
meg er en kniv og en'smøre~ke! Allt annet ble liggende igjen. Idag 
skulle vi h~tt kameratat"ten i UudeThof O. 

Imorgen skulle en ny kontingent permitterte reise, deri
blant jeg! jkk~.f"ritt for at det russiske "sprellet" kom svært 
ubeleilig. Jeg'innbillte meg at jeg hadde sett disse gravene for 
siste gang, men nå ser det ut til at det blir et langt lerret å 
bleike. - - Skjøt nettopp ei dirrer rotte i bunkeren, den hylte 
fæ-ælt. Leningradrottene er jo kjent fra tidligere for sin størr
else og ufyselige utseende. I Uritz hadde vi skuddpremie på ei dig
e~ ei. Vi var reddere denne rotta en russerne. 

Tror fremdeles på avløysing. ~tter alle menneskelige be
regninger kann dette ikke vare stort lenger. Våre folk er megdt 
anspent oe trøtte etter all denne nattevåken og arbeide. Det er 
tegn på at det vil "sprekke" for enkelte innen kp., spesiellt 
blandt de nye_.er der tegn til det. Så mange dager til kann vi 
heller ikke drive det på denne måten. Selv de sterkeste kann 
bukke under før eller siden med dette harde livet. Uten nok søvn 
og mat, og med det nervepresset de er utsatt for med å vente angrep 
fra begge sider. Hvorledes russerne bak våre linjer kann klare seg 
i denne kulda er utrolig. Enkelte av dem som vi har tatt til fange, 
Var helt ufarlige. Fingrene Var så stive og krokete av kulda, at 
det må ha vært helt umulig for dem å klare avtrekkeren på våpnet. 
Idag fikk jeg ordre om at ingen skulle tas til fange, men skytes. 
Dette letter arbeidet betraktelig. Har nettopp, sammen med uscha. 
Hønneberg, planlagt stillinger i tilfelle russerne igjen skulle 
lykkes å erobre våre stillinger. Yi mener at disse stilingene 
skulle vi holde temmelirr lenge?! Nen, vi får jo håpe på rolige 
dager og netter. 

Bereh Kojrowo, 7.12.42. 

Nok en natt er over. Husserne har holdt seg helt rolig, 
og intet har vi sett til russerne hak våre linjer. Både igår og 
idag har det blåst temmelig kraftig og gravene er nærmest helt 
forsvunnet. Vj lir;rrer bare 200 m. f'ra de russ. skyttergravene. 
Disse dagene har tatt sterkt på {;utta. Et par av dem er blitt 
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apatiske og sløve o~ rører som åref'orkalkete. Stort lengre kann 
dette ikke gå! - - \ar hos kp.s.jefpll 0t; gav beskjed om gravene 
og- tilstallden b1andt Liutta. - - lI.:'qwr dagen briuger gode nybeter. 

Heren Kojrowo, 9.12.42. 
Gongosi. 9.12.42. 

Nu har vi i{-:-.ien sldt'tc!t område. Idag flyttet vi over 
til ('011[',05i. Bt nederi. lep. avloyste oss. 

hl. er nå 03.00. Ute er det bitende kaldt. Tysk art. 
sender stOldig "kokerc" fIlOt 66.6 og PUlkowo, ellers rolig. Tr. som 
f'remdeles består av 12 mann, hrlr et tr.område på 500 m., og det 
uten piggtråd eller minebelte. 3 llng. har jeg, og skulle følgelig 
besette 3 mg.-stillinger. hver med 3 mannt I allt har jeg 7-sju 
menige, de øvrige er llof:f. 

Uet er synd å si nt nederi. SOlli avløyste oss var særlig 
bec-eistret. Kp.sjef'en f'lyttet 11111 i lIlin bunker, men den var øde
lag·t av :fulltref'f'er. lJet både trakk og snødde inn. 

lJa jeg aven tr.sjef', en SS-ustuf'., ble vist de f'orskjel
lige stillingene, ,var en smg.-stilling ikke bemannet. Nederlend
erne hadde rett o~ slett g-ått f'ra stillingen og inn i bunkeren 
og lagt seg. Nå :fikk den tyske uscha. lu:fte seg, og det gjorde 
han til gagns. 

De siste tapene jeg har hatt i troppen, 3 :fallne og 2 
hardt såret, har tatt sterkt på :fo.lJ(:!ne. Slik morderisk skarp
skytter ild som~vi var utsatt f'or igår, har jeg ikke opplevd 
tidligere. så russen bare snerten av oss, pisket en kule i snø
kanten. De formelig barberte c-ravkanten hele dagen. Bare i mitt 
avsnitt har 5-6 mann f'allt og flere sårede. 

Nå er det hare vårt kp. som ligger framme. Både kp.l 
og kp.3 er i reservestilling. Kp.4 ligger fremdeles i Duderhof O. 
Vi venter på å bli avløyst for å få fortsette vår "Brholung". 

Gongosi, 13.12.42. 

}(p. er nå underlagt l ba t j. Legion Niederlande, og :frem
deles er vi det eneste nors'ke kp. , med unntak av kp.14, som ligger 
framme. ))e øvrige, l, 3 og 4 kp. er beordret til utbedring av 
gravene. 

lf'ølge kdr. ville det bli forandringer i løpet av de 
nærmeste dagene, men intet "epokeg'jørende". Vi håper forandringen 
blir forlec-ning til !Juderhof. 

Det avsnittet jeg hadde :for 3-4 dager siden, har igjen 
blitt angrepet aven russ. støt-tropp. 3 mann :fallne og 15 sårede 
hos nederlenderne. Jeg begYllner il. bli redd meg sjøl. I alle av
snitt jeg har hatt i det siste, har russerne vært stadig gjest. 
lJen tiden jeg lla<lde de områdene, viste de seg ikke. så snart jeg 
:forsvant, kom russen. Får håpe det varer den tiden jeg har igjenl 

Gongosi, 13.12.42. 

Kl.16.oo. Det p.r h.1itt mørkt. Hathenterne er gått, og 
nattpostene er satt ut. 

I disse mørke Ilettene er stelllnillffen blandt gutta noe 
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trykket. hp.-avsnittet er pi\ nærmpre 1400 skritt. Kp.styrken 
er idaG" 2H III a lin , loff., 9 lIorr. og 18 menige! Jeg har et tropps. 
område på bortimot b()() sl.ritt, 0(; i dptte har jeg et eneste lmg. 
Styrken er 11) IIInnlJ, J uol'1'., Ol!; 7 meniae! Vi må bokstavelig talt 
lig(;e med våpnelle .i an{';TPpsstillin(;. Ing-nn kommer inn i en bunkel 
uten f'ørst ;1 ha ropt pul'olen. "strnif'ene" kadp bak enhver sving 
i graven risiJ<ere ;, treff'e pil russ. soldater.'", I dette avsnittet 
har russ. Vil'r.t ticlli{~ern, Ol'; d<l j<<lstf't de lJåp'~granater inn i den 
bun]<eren SOIll jeg' Il?t s j L ter i. ~lannskape t red~ t seg ut vindue t. 
I~n aIlnen Gang overfa Il j de en av våre som haqpe pendel tjeneste, 
og knivstakk ham slik at hEIn senere døde av U:idvstikkene. "Spåh
trupp" f'oran våre l i njer lIn.r de til stadighe~li" Så trygge kann vi 
pil ine-ell 1II;:'te f'øle oss. IJet er ingen sak f'or;dem å komme usett 
inn i {jravenn våre. En dobbel mg.post og en dobbel "streif''' er 
hele vaktholdet i troppen. Når det som ikveld: er bel<:svart, er 
elet lett J'orståellr,- at russen .I iager f'rampå.· 

Gongosi, 16.12.42. 

Atte daepr til jul. Ennå intet nytt bm avløysine. Rykt
ene vet il rort~llr~ at det bli 'Bvløysinff, men det ser svart ut. 
Kp.J har riktignok marsjert til VUderhof', men ingen har kjenn
skap til tilbaketrekkinG • .I:latj. har "Ur.laubsperre". 

Nå har det heldigvis satt inn med f'r'ost igjen. Vannet i 
gravene har frosset til, så nå slipper vi å vasse i isvann. Hold( 
bare russen ,.~ec; borte, kann dette gå bra. Nen, jeg har nå hatt 
nær 10 mdr. kontinuerlig f'ron't-tjeneste, og det begynner nå å gå 
på helsa laust! 

Ilar hatt besøk av kp.sjef'en og oscha.Stenberg. Holter 
var idag på kp.-f'ørermøte. Kp.2 blir det eneste som nå skal liggE 
f'ramme. Kp.l ligger i ~'inskij Kojrowo ( i skogen) og kp.3 er i 
Puschkin. 

Oseha.Stenberg har med skrivepapir, og sammen med uscha. 
Hønneberg skriver vi tre våre demisjons søknader. 

Gongosi, 18.12.42. 

Intet n)ltt 011\ permisjon eller avløysing. Nå ser det 
stygt ut. Vi blir nok liggende framme også julehelga. Vi skal ViF 
presses til elet ytterste. Gael vite om det f'innes tyske avdelingeJ 
som etter 10 IIIndr. kontinuerlig skyttereravstjeneste ikke er inn
vilger permisjon. I Lee. er der manee som ennå ikke har l'ått per
misjon. hjennskap til dette vjl neppe f'riste eventue1ltnye l'ri
villiee. 

Major quist er ei'ttt av som regimentskommandør. Han er n5 
sjef' for u tdannel se skPTene. liva de t te be tyr, vi tes il<:ke. Ryktet 
vet å fortelle a t!<:>() no!'dmenn er-.~~HrH.!I~~...Dl Mitau. Kp. J e~em
deles-l-Piisclijdii, salilmen med spanjolene. 
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Gongosi, 21.12.42. 

lIar oppgi tt alle håp 0111 rI tilbringe julen i "Ruhestellung". 
Hyktet forteller os~ il.t kOlllpanlerw fika1 s'llllies jul, men det er nok 
og'Sfl denne r;nn{~en et Il '-tryJ<k lor onsker. ~Iep,- er nå klar over at 
vi må tilbt'inc,-p julen j !lKL. !Jette blir andre julen utenlands. I 
almi.llneli{~hl:'t behøver on iJ;kc ,ol ha hjollliengsel, men julen krever 
h j eml ige ('orlto Id ;3ulrlmon med s l ne eg'ne. 

Vi hil.r rremrlples don s<llnlJl~ styrken i kp., men heldigvis 
er det rolic,- i avsnittet. Nå har pionærer lae-t ut "rullepiggtråd". 

If,ior P,I rUsse tider an(,;rep russ. dette avsnittet med 
s terl{e pan sors tyrker t Ol'; flere ven ter et l ignende angrep j år, 
men jeg ha r t ro på a t v.i L'i.r en ro l i g jul. U scha .Rønneberg med ) 
mann skal ut den 2) ds. med en oppklaringspatrulje :for om mulig 
t\ :få klar J agt om rus s. forbereder anGrep rør jul. 

~,1 har de t sa t t i1ln Illed yrregn igjen. Være t skifter 
temmelig orte. 

Gongosi, 2).12.42. 

En dag igJel1 til julalten. Yor to dager siden fikk jeg 
julegave :fra NSKII, bl.a. en bok av Nils Johan Rud, reine og 
skjære marzistpropagandaen! 

Idag lil<k vi \vehrmachtse-aven, l :fl. champagne, l :fl.hvit
vin, 200 sie-aretter, sigarer, drops, 4 sjol<.olader (franske og 
danske), l eske Qorsk tobakk, 2 esker norske sigaretter, kjeks 
og kaker. Vet lysnet på humøret blandt gutta nå. Litt av hvert 
er der Jlok også i pakken vi rår hjemme:fra. 

S1ste dagene har det vært tjukk skodde, men nå ser det 
ut til at det lysner litt. Uscha.Hørmeberg går ikveld ut med 
patruljen. Flere er nervøse 10r russ. anc-rep i julehelga, men 
jee- tror ikke at de vil :forsøke seg i vårt avsnitt. 

Gongosi, 24.12.42. 

Jula:ften kl.04.00 morgenen til juledag. Nå er julaften 
over. Min første og forhåpentlig si~te :front jul. 

Hønnehere- of': lIelge Tangen (ordonans) begynte kl.OS.OO 
om morgenen å rydde oC; ordne opp i bunkeren bl.a. med å sette 
inn et vinciu. Juletre har vi :fått, <;>g granbar til å pynte det 
med bar vi også ska:fret oss. Meningen er å lae-e en "julekrok". 
Vi :fikk ikke gjort dette igår, for da ble vi værende så lenge 
hos kp.sjefen. Men idag vil juletreet være på plass •• Etter be
søker hos kp.sje:fen yar klokken blitt så meget at nattpostene 
måtte settes ut. Uscha.Uere-e, Hønneberg og jeg "krympetIt cham
pagnen i min bunker, og stemningen 1)le etter hvert ganske høy. 
Til middae- hadde vi kylling? Dare synd at vi intet så til kyll
ingen! 

Radio har vi fått. Kommandøren var på vitjing i for
middag og ønsket oss god jul, og sluttet med at "vi ikke måtte 
drikke oss fulle". Enhver bør vel helst :feie :for sin egen dør. 
"Gamle" f"roJltsoldater vet !tvor grensen Går. 

Den nederl.batj.sjefell var på inspeksjon om kvelden. 
lian delte ut sjokolade til c,-utta. 

Vi hnr rore 1 øhiG bare ril t t "i-"lIhl'erGnven". Julepal{kene 
:fra r~orge er ennii. ikke kOllIlIlet. Ilc l,ommer sannsynligvis mellom 
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jul oe nyttår. I/eller iklH' irJor f'ikk vi pakkene .lør etter 
julehelea. 

Juledag, 1942. 

i",t har vi ri"';Upl til ,jlllekrok l'led et fint PYlltflt. jule
tre. Hnrlioen h~lr' spillt julesnllllf>r oe; sanger he"le dagen. Jule
pal<kene er kOIJirnet ti l Le{~. o\llt tyrier pil en rolig og fin Julehelg. 
Huss. holder S(~I\' i ro, bortsel.t frn dell vrlnlige art. og bbk.-be
skytnil'lS, lIIell de LIT' sVar pi. tiltale. 

j'orlliipentliC: Lir vi Ju.lepakkene idag. IJet er Illere stns 
å rå dem ,juledngen ellll P't et senere tidspunkt. Siste rykte: 
Heichsf'Uhrer J1illlllller !,ollllller hit? 

2 JUledag, 1942. 

Ja, nå or julen stt godt SOlli unnagjort. Julepal(kene 80m 
er kommet til Leg. vil ikke bli utlevert før nyttårsai'ten. U~ 
regner lIluliuens IIltrd tilbal<etreh:king slil< at vi blir 'samlet, men 
det er lite trolig. 

Ve t har, etter OIIiS tend i ghe tene, tross all t vært en fin 
julehelg. Hadioen står på både dag oF, natt, så musikk har vi nok 
av. God og nok mat mangler heller ikke. Holig og i'redelig har det 
vært. Hva Illere .'.,~(.ann vi f'orlnllge?! 

Gongosi, 27.12.42. 

Stalins fødselsdag idag! ( ikke 7.11). Det ventes russ. 
angrep. Idag morges kl.()CS.()O måtte uscha.Hønneberg ut på "Spah
trupp". Ven samme han hadde den 2) ds. Oppdraget var som den gang 
am nrulig å f'å fastslått spesiell russ. aktivitet. Patruljen ble 
tidlig oppdnaet og ble beskutt av skarpskyttere, slik at de måtte 
åie seg tilba~e til egne stillinger. Allt forløp imidlertid bra ••. · 

hp.sjef Jonas Lie har, etter hva Itn.Holter sier, rått 
telegram fra Obergruppenfilhrer Hediess hvor det framgår at Leg. 
skal trekkes tilbake og sendes til NorGe i nær rramtid?! Tids
punktet er ikke i'nstsatt. "Nå dages det brødre •••••• 

Heichsf. H.II. som var ventet hit, har en ikke sett noe 
til. Idag får vi pakke fra Frontkjemperktr., og der skal det etter 
sigende være både sjokolade, tobakk og brennevin. 

Gongosi, 29.12.42. 

iJet lyslJer pu ryktej·ronten. Igår kom bekledningsuoi'r., 
uscha.lJarry Lunde hit llIod gode nyheter (rykter?). Trenet hadde 
fått ordre 0111 pakkinG. Etterkoll1mando var allerede tatt ut. En av 
de rørste dag'ene i jnlluar shulle Leg. avløyses. Ja, den SOlli kunne 
tro på dette. Igår ettermiddag og kveld satt uscha.Lunde og jeg 
hos kp.sjefen (Lunde f'ikk Kriegsverdienstkreuz). Det vanket både" 
champagne OG schnaps. Nens vi satt dez;kom melding fra batj. at de 
som hadde 6-lIlndr$ I{ontrakt, Of'; som ønsket Reg demittert, måtte 
snarest sende iun søl<nnd. Noe pr iltvertf'all på trappene. F'orhåpent:-
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l ig vi l ell aV de fnr!';te dOlI~ene hringe klarhet i saken, slik at 
vi endelig kalln LI i-enere linjor i Leg. 

Gongosi, 30.12.42. 

Jgcll' kveJd .i 211-:;0 tidpl1 Var en russisk støt-tropp fram
pA i pol.l:p. O{'; 2tr. Vornn mitt avsnitt hle de hørt, men vi så 
il,ke 110e til delll. pol.l<p. krøp russ. inn i graven og drepte 
strcivnl\.ta pil 2 maIITI. I:crett<~r trnl..:k de seg tilbake til egne 
linjer. 

l\å viser 1II.\nen seg ikke rØr midnatt, og den er temmelig 
liten. lJet er snoclrf>v or,: bekellde svart, så det er lite moro å gå 
i grava. SpesieJ lt tIår en vet at russerne har vært "frampå" flere 
gOlnger i c1etteavsnittet. i'led "en lille styrken som vi har, blir 
de tullyre vnusk/' L ig cl oppdage dem rør de allerede er i våre skytt
ergraver. ;~il har ol~så l<pt..J .Lie t'rflskrevet seg ethvert ansv~r for 
sitt kp.<l\'nitt. f'.len, der bl.ir nok inc-en :forandringer om han har 
protestert;. - Hyktelronten helt taus iuag. 

Nyttårsaf'ten. 

Gongosi, 
Gongosi, 

31.12.42. 
1.1.43. 

Som 'Julat'tp.n Var vi også hlng samlet hos kp. sjefen, men 
med den forskjell at vi idRg måtte ta /lied oss glass og brennevin. 
Idag fikk vi pakkene fra ~rontkjemperkontoret med bl.a. 1/2 fl. 
Aquavit (trestjerners), så vi hadde da schnaps å ta med oss til 
kp.ko. ilegvins Var vi heller ikke helt fri for. Hens vi Var hos 
kp.sjefen sendte vi unisont g,jennom tlf. en hilsen til Kpt.J.Lie 
som idag fyllte år. Senere kom Kdr. på besøk. Han slo ihjel alle 
de gode ryktene SOlli har vært i omløp den senere tid. Han kjente 
ikke til noe, og karakteriserte a.llt som tøys. Hermed sprakk det 
håpet! , 

Ikveld ble en nederlender drept på veg fra mathentings
plassen til-IlKL. Han ble utvilsomt drept av de samme russerne 
som drepte streit'vakta i pol.!<p. Istedetlar å ta seg tilbake til 
ec-ne linjer, har de bare fortsatt. Patrulje er sendt ut for å få 
tak på dem. Nederlenderen 'er ermet ikke funnet, men en hørte skrik
ene fra ham. Uet er ikke bare turser og smågutter vi har mot ose: 

hl.2 11.00 ble det nye året "ringt" inn av frontens samtlig' 
ml~. Of': hbk., samt id ig som de t langs he le fronten ble sku tt opp 
røde, erønne og hvite lys. Vet s;:1 svært så broket ut. 

Et ønske pA terskelen til det nye året: Snarlig slutt på 
krigen, og et snarliG gjensyn fIIed Noree. 

lI<tPPy Ne\. Year 
Es rrp.ht alles vorUber, 
e::. geilt alles vorbei? 

Ganeosi, 4.1.43. 

Uet ser ut tjl at vi blir liecende "kvar" her. I en måned 
har vi som eneste norsk kp. liege~ i stillingene (bortsett.fra 
pOl.kp.), så nå trodde je~ det Var pA tide at vi blir avløyst av 
et annet kp. I troppen h<tr je~ lrp.mdeles bare 8 menige, men SÅ 
len~e russerne ho ldp.r se~ bortp., grtr de t Jo. Husserne som opererer 
bak vilre ,Unjer E>r elin;". ildcp. r,TE>flet. lIel ler ikke hnr en funnet 
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fl h:omme ti] bake t i I 0.I:'l1e l injer. Hare Lande ble li~gende i~jen. 
Vette skjedde c::t.!,l.2 /,.()(). ,lee giLk v;'\n.lia inspeksjonsrunde samlIler 
Uled ord •. loh;'\n otteselI. Plutseli.g hørtn vi en intens mp.-skting, 
s]<rik oa kOIlIlIl;'\lIdorop. Tar Illeider oe "Streif" med me~ og sprang 
i retning J<ampolllrcldnt. T1e1'for iler Itn.llolter ved mg.stillingen. 
1Iall orienterer oill si tllasjollPn, O{~ sier at uschs:Lande er savnet. 
V i s]{yter opp lys, Ol; se r tyri e l ig a t ru sserne forsøker fl dra en 
maJln med see;. Vil,k senpre vi to at det var uscha.Lande. Ltn.1l01ter 
med kp.ord.<';jerde, roltl'.Lilldberg or; jev, loretok da , med mg. 
stntte, et lllotstØt.. 1<l.Isserne flyktet, uscha.Lancle ble hjulpet 
inn. Vi tar l fnnge, de øvrige ble skutt, bortsett fra 2-3 russere 
SOlli unnsl;'\pp. L tn.llo] ter o~ je~ opptar forføleelsen, men de klarte 
å kOlilme se~ linna. Lilldberg og Gjerde Var sendt etter mere amme 
og lys. Vnre mp. var helt tommp., og av hAndgranater hadde vi bare 
to hver. 10 malln lj/;ger drept foran vår stilling, l russer tatt 
til range, 2-3 russ. ullnslapp. 

OG'sil denne c-angen var det en "lIi/llmelfahrtskommando" på 
f'erde. ile hadde lIIed seg reimer og trlU, så oppdra.get var uten 
tvi.l il ta. f'<lnger. tJette lIIislyktes heldic-vis. Va vi kom tilbake 
etter forf'øl~in~en av russerne, var batj.sjefen kommet. 

Senere p4 natten Cikk vi ut og hentet inn 3tøvler, skinn
vest, bandolær o.a. lJet var 2 off'iserer blandt de fallne. 

Et res.kp. under ledelse aven tysk JlauptsturmfUhrer 
kom som forsterknine til området. Til melder Tangen uttalte kp.
sjefen at de ville komme if';jen senere. Natten forløp imidl.ertid 
rolig. 

Idag ~ie vi utsatt for et veritabelt bbk.over:fall. Det 
haglet med bomber rundt bunkeren. 2 fulltreffere i graven, og 
ca. JO nedslag i en avstand på 2U m. foran og bak grave~.'Hadde 
inntrykk at de alle Iladde retning mot min bunker? Ingen ble skadd. 
Et russisk fly fløy i lav høyde over kp.-området idag. 

Kp.l hadde igår f'orkommando til avsnittet. Imorgen skal 
de avløyse oss, oe vi skal til skogen bak Finskij Kojrowo. Også 
j natt tyske Ily over Lenillp,-rad. Ca. 30 lyskastere i virksomhet. 
Nydelig syn! - - - Nykte og demisjonsfronten: Hare patruljevirk
somhet. 

dager 
kp.3, 

Puschkin, 19.~.43. 

Sitter i øyeblikket hos S.D. i Puschkin. 
Etterat vi ble avløyst aV kp.l, og hadde vært et par 

som støtreserve i Finskij Kojrovo, ble jeg beordret til 
ltn.Høve. erunn: 4 oberjunkere Var kommet til Leg.? 

Je~ lå et par dager i Kraslloje Selo hos uscha.Sunde. 
Sverre var et par dac-er tidlil~ere forlagt til Pelilja. Igår tok 
jeG' beina fatt til Szolossi, hvor jeg var innom Spiessen og ord
net et par tin~. Deretter videre mot Puschkin. Hyggsekken veide 
minst 35 kg. hOlllmet til Pelilja begynte jeg å spørre etter kp.3. 
lngen hadde anelse hvor dette befant seg. Jeg spurt soldater som 
jeg traff på, var innom en "Vermittlung", "Geschliftøimmer" og 
~avnet endelig hos en art.major som så noenlunne kunne angi ret
ningen je~ skulle gå. Trasket videre 5-6km. etter den rettledning
en art.majoren gnv meg. Traff endelig på en tysk soldat og spurte 
ham om dette norske 3kp. Nei, han hadde ligget "kvar" her et helt 
år og hadde i)(ke hørt 0111 kompaniet i det hele tatt. Han kunne med 
bestemthet si at her Iantes ineen nordmann. Jeg var dødstrøtt, og 
hadde intet annet å p,-Jøre enn il f:"\ tilhake iffjen. Jeg var blitt 
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hel t "hjulbeint" riV dnJl t.ll/lgP. ryggsp.kken oe; den djupe snøen. Da 
jee; var komme t en. ) lon. pel t i l bak(~ tu ren, traff jeg på 2 tyske 
soJclnter. lJisso spurt'o jogi{:jen el:ter )<P.). Jo, disse visste 
hvor det var. IJon ene hadde! slInk)(ot med "die norwegischen Kamera
don" • Jer; sJnl LJo bare t'nlc:e IIlf?cJ dnm. Etter nye 5 km. i 2 fot snø, 
havner jeg hos ell batterisjef', o.ltn.Giehler. Neida, han hadde 
he .l.l<H' i kko rOli p pil j1vnr kp. 1 il. f'ien gjennom tlf'. fikk han ende
lif .... etter en halv' times iherdig- ringillg i'orbindelse med Itn.Einar 
Ilø",e. O.ltn.(iieiller tilbnd lIIer,- å li{:g-e hos ham, hvilket jeg selv
saet tal; imot ned største takknemlighet. Vi hadde en koselig prat 
OV0r et par elnss konjakk den kvelden. De (sjef med stab) var 
meget s)'mpntiske Ol'; hyggelige. 

Ne ste morg-ell v,:'lklJe!l' .i eg sel v f'ølge l ig med ganc;sperr og 
en stiv or; stør kropp. (J. ,l tn.(;ieJller som hadde et ærende til 
Pllschkin, f'ol~er IIle{~ til S.IJ. i. Puschkln for dor å få rAde på 
hvor kp. J lå. Hen nei, en hseha. SOlli to){ imot oss hadde heller 
ikke rf'de pillIvar dette J(P. ) f'ra Lpg. var å finne. ,Jeg tar nå 
avskjed /lied o.ltn.Gie1Ilnr. Ettnr f'n del oppringinger av S.D. får 
OP forbindelse med ltn.llølVe, og det ble ordnet slik at en mann 
skulle kOlllme og hente 1I1f'{~. Ftt.er ltll.lløwes utsae;n i tltr. hadde 
han OGså fått tildelt en ober,jullker. Jerr har ela kanskje en mulig
het til å konmlP. t tlbake t i l kp.2? 

Kp.J rikk~i(Sår lto mann "Ersatz" fra Ni-':.au. To aV dem 
SS-uscha., demi ttert i'ra \vaf'fen 55 og "gleichzeitig versetz zum 
Frw.Leg. Norwegen". 

lJemisjonssøknadene er sendt til Berlin. Har liten tro 
på at det går i orden. Le Ll oberjunkerne skal tjenestgjøre i 
14 dager (så sipr de), O~ hlir da f'orfremmet til Untersturm
fUhrer. - - }Jiri': forJ'relllllle l se lJører jeg li te t il. Håper det går 
bedre med EK 2, '-iO/ll jeg er illllstillt til. Litt oppmuntring 
trenger en! 

Puschkin, 21.1.43 • 

IJar overta t t SOlli tr. s jer i l tr., og er nestkomm. i kp. 
Oberjunker Halse har 2tr. lJagene går med øvelser. Igår var brigade
fOhrer Klinge~ann på inspeksjon. Det gikk ganske bra, forholdsvis 
li te "brøling" fra inspeJ<tørens side. 

Kp.hadde igår kamerataften. Alle uoff. var samlet her 
hos kp.sjefen, mens de IIlenie;e var samlet i en aV mannskapsbunkerne. 
Menyen var lapskaus og brennevin. Stor stemning! Et nedslag fra 
en 15 cm. art .kanon fikk vi SOlli ekstra spiss på aftenen. Ned
slaget var noen få meter fra bunkeren, og splinter slo inn i en 
stolpe rett over meg. Alle rutene ble selVfølgelig knust, og hadde 
det ikke vært for splintfnngerne foran vinduene, ville det sett 
styrrt ut. - - - I kp.) er der nå J tr.sjefer, mens der i kp.2 
bare er l. 

Puschkin, 23.l.4J. 

, Kp. fikk idag ordre 0111 å avløyse ved Berch Kojrowo. 
Hl1AAPrnf' Akal ha 20 div. og 180 batt. i Leningrad.SchlUsselburg 
har de erobret, og Svir er overskredet. Leningrad er ikke lenger 
en innesluttet by. En venter angrep over bred front. 

Idag ny ordre: Kp. ,blir foreløbig liggende. Russerne 
angriper ved Berch KojrolVo. Kp.J er forberedt på å bli satt inn 
som støtreserve hak Berch Kojrowo. 

I mpl]omtirlen fortsntter trnllet pfllddnr:en. Kdr. reiser 
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el1 nV dp rClrste dng~rw ti 1 lierlin, olS denne lSangen tror jeg det 
blir møte lIled 11.11. 

Bereh Kojrowo,·27.1.43 • . 
J\p. Ilrtr n~l ov(~rtatt rl.vsnitt i llereh Kojl'owo. Jeg har 

tr.avsnittet til "øyre ror I<p.ko. Vi 1< iflrte lIled biler helt f'ram 
til GTavene! IJet. var et nederl.kp. vi aVLøyste, kp.sjef' ostu!'. 
]\Iaur. Bunkerne i avsnittet er alle mere or: Illindre rasert av 
russerne. lIun)<eren SOlli Jer; I cl i de to rorste nettene, gamle palc
bunkeren, man{~'let b,l.de vindu OlS dor. Etter snøstormene de siste 
dagene ble hunkeren halvf"yllt med sno. Gravene er helt nerisnødd. 
I-I i n gal~le bunker har ril t t rull tref"f'er, og brukes nå som ammuni
sjonsbunk~r. 

Ltn.\~irum );'01/1 idag tilbake ror ti overta kp.3 igjen. 
Snakket straks lIIed Itn.Holter for lIIed hans hjelp å komme tilbake 
til kp.2. Uette tror jer: ffår i orden i løpet av et par dager. 

Krir. er nå i Berlin sammen med o.Uruppenf'fihrer Jeekeln, 
brie-adef'Uhrer hl ingemann 0e- os tut'. horner ror å rå orden på 
Lee-ionens f'orholcl.tStenmi neen er optimistisk. 

Idag fikk jee- brev fra SS-VOhrungshauptamt med skjema 
til utf'ylling ang. f"orf'remmelse til UntersturmfOhrer. Dilemma! 
Vet ikke om det er så rornuftig å fylle ut skjemaet. Jeg tok 
likevel sjansen! 

H\1ss. støt-tropp mot kp.l i kveld. De ble oppdaget i 
tide og jag'et på~f'lukt. 

"Nona", 1.2.43. 

Jeg er nå overført til kp.2 SOIll liGger her som støt
reserve. Venne gane'en var jeg heldig. 

Har hatt meg en 3 dagers tur til Szolossi-Krasnoje 8elo. 
Fe~t overall t !~vor jeg kom, hos Spiessen, useha.Lunde og hos 
Sunden. 

Kdr. er ennå ikke kommet tilbake, mens derimot Brigade
fOhrer Klingemann skal være kommet. Hyktene går. Brigadef'øreren 
skal være avsatt, og kdr.skal ha fått gjennomslag for det vesent
lige j sine krav. Ett skal imidlertjd være sikkert, og det er at 
Leg. skal trekkes ut så snart forholdene tillater det. I mellom
tiden venter vi på kdr. og hans redegjørelse. 

"Mona", 3.2..43. 

Kdr. og ostur.Kørner har ennå ikke vist seg.- - Stalin
gradkatastrofen 1Iar satt en demper på humøret. Ved Sehlfissel.burg 
~jempes det fremdeles. 

Oscha.Stenbere OG jeg var hos fung.kdr. kpt.J.Lie og 
planla støttepunk:jet "Nelona" (Gongosi). En forbereder seg på 
alle eventualiteter. 

Idag har vi mildt vær, tinvær. liet ser for at våren 
kommer tirlli~. Dette vil hjelpe på operasjonene her i øst. 
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"~Iona", 3.2.43. 

ss osf:1IJ'.l\orller er I;Ollllllnt tilb"J{e l'ra Berlin lIIed " epoke_ 
vnkk<>nde" ()pplysnin~er. LegiolIen sknl trekkes tilbake i løpet nv 
f'ebrllar Illtllled. ::;,11111 e t rH1rlll:i s jon I; j l Nore-e, og for dem som vil 
demj tterps pii grllllnln{S nv j~olltrakt, er dette m1!lig. 

Kdr. pr r'eist til ,\ntvnrpen på hatj.:føre"rkurs? I\pt. 
l" 1nson Ven te s en 8V cl e rors Le d He'ene for fl ovnrtR bl'l t j • 

• Ja 11[1 ser' det ut ti I i, lysIle. I'len ikke tror jeg det før 
vi sitter pi, toget lIIed I,ursen vestover. 

"Hona", 6.2.43. 

hOiIl i{~tlr ti l hnl<e i'rn nil '~rholungstur' t1l j{rasnoje Sela. 
Traf:f Sverre, Trygve oe; Ole IIjalmnr der. Sistnevnte reiser en 
av eie f'ørste dne-ene til .Junkerschule. T:forgårs var o.gr.fCJhrer 
HE'diess oe' besøkte Leg. lian var helt :frarnme hos kdr.kpt.J.Lie. 
Uet er nå de:fimltivt bestemt at Leg. skal trekkes ut av fronten 
innen februar. ~ 

Ved SchlfJsselbul'g :forsøker russ. se{~ fremdeles. ne 
J<ol.lmer iuddJertid ildcn vidpre. Ilortsett i'ra det i'ørste angrepet, 
er de øvriGe sU'ttt tilbake. Uritz er i den siste tiden blitt 
preparert, og an{~rep kallll ventes iler. 

Vi tr.s.i~:fer, Stenberg Ol': ,jerr" blir ofte innkallt til 
kp.sjn:fen, ltn.llo1ter, ror il t'å litt "ånrtelic,-II -røde. Het er spe
steIlt SS-Not'fSe 50111 er p[\ tapptet. Vet er tydelig å skjønne at 
han har sine meningf'r (o(~ instruksjoner?) fra kpt.J.Lie. Enighet 
med 1101 tpr p';, de t te punk t er vanske l ig å oppnå. Et ter Hol ters 
utsagn ville det ikke bli sett særlig velvillig på dem som ville 
søke see: demittert. Nen "time will show". Tilfeldighetene til 
den enkelte rår. 

"Nona", 11.2.43. 

I de sisle dage Ile har det rast en forrykende snøstorm, 
oe; det er snaut uråd il f'erdes ute. Bunkersinngangene er full-
stend ig ned snød< I 0111 IlIorC:enene, ~,'\ vi må c,-rave oss ut. Vet var så 
ille en dae; at da kp.l forlangte b~k.støtte mot en russ. støt
tropp, fikk de il-ke dellne støtten. IIbk.mannskapet lå inne gravd 
i bunJ<eren sin. 

Ile r en kve Id kOlli oscha. Per lJah l en og uscha .1o'alkum inn
om bunkeren. l;e var beg{~e passelig "brune". Uscha .... ·alkum fikk 
bevege t Illeg t i l ti. billIled Ilam t i l hans bunker, oscha .Vahlen 
fulgte o{;sn Illed. Iler ble vi siltpll(Je en 7-ti mann over en flaske 
hrennevin til ca.kl.21.UO. Nå e-il;k oscha.1Jahlen. Hen ""alkum og 
jeg ble sittende elmtl el par tilJler 0['; pratet lIIed folkene. Vi ble 
så enie;e 0111 å dra til en pak.bllnker :for å ordne oss "Nachschub". 
\Jet blåste en :folTykende snøstorm. Vi kunne i1<ke se to meter 
foran olS fant der:for ikke df'01Jllle pak. bunkeren, men havnet ved 
pol.kp. l"or å rå kontn.J\:t lIIed folk i pol.kp., ho'jet vi et par 
ganger. Hesultrltet av denne hoiine;en ble at hele batj. ble 
alarmert. Nen vi snal,ket lIIed Jitn •• Jøreenvåg i pol.kp. 

Kommet ti] haJ{(~ ti l ep,-et kp., er dette i alarmberedskap~ 
Huss. var hak pol.kp. I"olk pf, Uollhahn har sJ<reket om hjelp. I'len 
si tuasjonen ble jo hurt te; avklart. - "Sk:rjket på Hollbahn". 
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!iR/\"en etter IIItltle IIscha.Fal!.;:um oe; jeg avlegge rapport 
vedr. oscha.I'nhlerl~ ('ruv,,,!, fOra ],;olllpuniet. Hle deretter sittende 
l/led Jtn.lloltcr, 1"IIIIg.kp.sjef' i pol.kp.ltn •. Jøre;envåg og hans 
a.dj.rottcJlf.politilllajol' :::itcph:l.llc-;en over et e;lass schnaps. 

I{~";\r ble llf'.rha.l~ril(scn, rottenf.Lindherg, leg.Gjerde 
0t~ jpe; dekorert 111(~cJ EK 2. LJsclla.LAllcJe 50111 f'allt, ble dekorert 
lIled EI( J. !Jet bl(~ scllllnps både hos lerr.kdr.kpt.J.Lie, kp.sjef'en, 
i bunkeren og senere pil kvelden hos }'p. sjef'en ie-jen. 

Intet lIytt all{~". tilbakptrokking. En ree-ner ennå med 
}I, cJgr~. I"rolltljoIH>!jt.n. 

" Mona", 15. 2 • 4 3 • 

1 d(~11 siste tiden IInr dl,t vært meget livlig virksomhet 
fra r'u~s. side. Vcd 1'11scllh~ill har de i flere dager anrrrepet med 
in1'., f'ly og str'idsvogner. En pak. tropp linder ledelse av hscha. 
Lllndemo er helt. opprevet. Lllndemo er f'allt, og 20-22 mann av 
troppen er pilten saVll(~t eller f'Allt. !Jette s)<yldtes at spanjolene, 
som harlde dette området, t'lyktet og blottot derved den norske 
troppen. Et lae; av troppen hlarte A slå seg igjennom med sitt 

"~ 

skyts. Dette er den andre pak.troppen "0111 er kommet i en slik 
si tU;-Jsjon. IJen r",rste Var ved Schlilsselburg under ledelse av 
uscha.Haug. 

Iforc-ttrs heldde kp.3 under ltn.Høwes ledelse en støt
reopp i lIIe.ldørom 70. ~Ittlet var en russ.mg.stilling. Ve ble opp
dagpt f'ør de russiske Gravene var nådd. Ltn.Høwe og SSuscha. 
Klepsland falit, J andre ble såret. Flere mener at russ. i dette 
tilfellet hadde rede på at støt-troppen skulle ut? 

Not kp.l hadde russ. salllme kveld en støt-tropp. Denne 
ble slått tilbake, 2 ranger ble tatt, den ene et 22-årig kvinn
folk. linn var lettere såret. 

Pol.kp. hadde omtrent samtidig en kampkraftig "Sp§h
trupp" ute. lJen nådde de russ.eravene, sprengte en bunker og 
tok lIIed see en fanc-e. 

lJen siste tiden har rllss. skutt med art. og bbk. mot 
området omkring "~lona". lJet er ikke usannsynlig at de* vil for
~øke seg o~~å her. 

Tidspunktet for tilbaketrekking er ennå ikke bestemt. 
Men vi regner med at vi drar i slutten av denne måneden. 

200 nordmenn er ]iolllmet til Mitau, så vi regner med at 
Mitau blir Lee-ionens neste stamkvarter. 

"Mona", 21.2.43. 

Ltn.Jlolter er nå sjuk, orr jeg overtok kp. fra igår. 
"Bee;ivenheten" ble reiret sammen med uscha.}<'alkum og uscha. 
Eri.ksen. 

Var idag hos l~pt.~I.L:ie på kp.-førermøte. Vet er nå 
definitivt bestemt at Lee. s]<:al trekkes ut l mars d.å.: Legionen 
hadde fått de aller beste uttalelser for sin innsats. 

Også i natt var der russ. støt-tropp i avsnittet til kp.3. 
De 2 troppene fra kp.14 SOlli var aveitt til spanjolene og flam
lenderne, har t'iltt den beate nner)<:jermelse f'or sin besluttsomhet 
oe; store fIlot i nærkellllpene or; vp-d panseranr,-repene. 1"lere farlige 
OG "pussiee" episoder f'ortelles, spesiellt f'ra den troppen eom 
lå hos spanjolene. l)i55e flyktet f'lere kilometer bakover, mens 
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dp.t norske pa],. bJ n ] igr;pnde j{~jcn. lie kom hermed i harde nær
J<amper. «;Jl llscha. var b1.rt. j kamp lIIed 17 russ. n'~ l lnrte seg. 
En annen ble t;, ropt av (~11 sprlJljoler som han kjente. lJet viste sec. 
at di~se haddn løpt ovpr ti I russerne, 0t~ at de hadde russere 
llIed seg! lian kJartp likev!"!] ;\ slA sog' igjennom t,il egne avd. 
i\V IJseha.LunrJolllos tropp I,larte 5-6 Illann å kjemH,,~~ee- tilbaJ<e, 
restel) er snVllnt, eller frl11.1t. " 

Spanjolene 50111 flyktot 1'lern kilollioter:;,~kover, ble satt 
inn en russ. int('rIlPrill{~sleir 1J;y~rheten av 'I!{de stanset. 

J' lere alIcJre sleder j IJri.g'a(leo'J1rådet IT :iliJ';er vært kamper. 
J J (> t v (' 11 t () S () I ; f; ii .. \l[:T" P "' o t L e {';. a v S Il i l t • J cl a g ,.. J ru S 5 i. s }< e 
hataljoner observprt ,'nr'an r;oll{~osi. ],el er her,' " ventes angrep 
eliten i natt pIler i,I/orGen tid] ~r;~? IJet er Sl<j~~~~tnoppn.)er~som
lJpt. 2'3 ds. er c1pt dOIl rodo ~Inlles clal~, dessuten !~, ars Jub11eum. 
l1'olgn overl(1perutshl~'n blir det anl~rep lJIot våre';lS~illinger en av 

"'. ti 
do i'ørstø dagoIle. l.o russ. stot-tropppne mot våA;it,',avsnitt har 
alle /tAtt SOlli vikt.i{~ste oppdrnr; i, ta f'anp,'or med;"'see- tilbake. 
HlIssprnp IIwnte At (Ip.r var f'ol'''taLt 1'orandrinr;e:r~"1 vclrt avsnitt, 
O,'; rip.t.te miitte da hl i undprsøkt. ,;'1,. 

Det ser i ;\I1e f'" 11 !"tYf,;t lit i øyeblikke,t, men f'år håpe 
at det eLir over. lJet er mindre hra nå på t'all,re'p:et å bli utsatt 
ror harde kamper~ Skulle russ. f'Qreta et ø 'børre:"aJ:1,grep , er det 
ytterst tvi lsomU 01/1 v i bl ir trllkket Li lbake til den bestemte dato. 

lJen nye bri e-ad e f'øreren, Seliol z (?), si,e,s, å ha stor 
syrnpa t i for norclmelln. Jlan er ve l anse t t av både,' befal og menige. 
S tandartenr. I" i tz tun syne s oe-så å ha revidert si tt synspunkt, men 
det skyldes kanskje brigaderørersl<iI'tet. 

"Mona", 28.2.43. 

hp.sjef' Holter dro ie-år med forkolllmando til Krasnoje 
Selo, og jeg fungerer iGjen som kp.sjef. Første halvdel av 2 tre 
drar til Krasnoje Selo idag og j morgen drar 1 tr~ Mellom 2-3 
mars drar jOl'; JIIed kp. stab oF, andre halvdelen av 2. tre Det blir 
en lettisk avdeling SOlli løyser oss av. 

Idag har vi forste vårdag. Snøen er så g,odt som borte, 
oe- bunkeren lIIå auses til stadiGhet. f-lildt fint vær har Vi, og 
det er tvi1solJlt om vi nå mere får føle vinteren. 

Hauptsturlllf'. Finson f'lIngerer som Leg.sjef. H.stuf.Lie 
er sammen med o.stuf'.Kørner reist til Berlin, til Heichsf'. H.H. 

Stemnineen blandt gutta er som rimelig, vil være opti
mistiSk, men ikke slik en skulle vente etter alle de tidligere 
"avløysingene" som vi har hatt. Sannsynlie-vis føler de see- ikke 
sikre f'ør vi har kommet oss vekk fra Hussland og over i "sivili
sert" jord igjen. 

Krasnoje Selo, 6.3.43. 

Vårt kp., eller rettere sagt, slutten på kp. ble av
løyst .for tre dager siden. I disse dae-ene har vi hatt alla tiders 
festing. Kantinevarer, l rI.brennevin og l fl. vin' ble utlevert 
alle leGionærer, så drikkevarer manglet det ikke på. Jee føler 
mee bedre nå, men "e t tere! ønni neene" si t ter ennå" i kroppen. 

19<.'lr var je/~ pA of'f'iserf'est i Soldateriheim. Standartenf. 
1"i tztllll I/lod J andre tyske 01'1'1 serer var innbudt. *1txauf~.~X:l!1J.X.8 
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j;pt ble holdi rierc taler, 0l~ vi (,ikk IIIP{~(~t ros oe; lJIanr,-o lovord 
ror' jllnsalsPIl \';'Ir. :-;tnll"lill{~('1I hle etter lIvert IIIP{~et høy. God mnt 
n,"; rikp.lig 1lI('c1 dri.,kpvCl!'f'r •. 'osl-ell lo), ikke slutt før nærmere kl. 
olf.iJO, oe' 'In t'rn klold<ell spks (lill pLtermiddngen. 

L('{~iollP.1I var it;:; /' s:lI,ile t pti 1< irke[';tlrden. Det ble lagt 
ned h,rnn Sf)!', O,'~ S~)-Ilsr:hn. Kar l l lo l tor Ip. s te o pp n<lvnene på de 
f'nllne. 

Hyl< tene sv i rrør ve )'re enll lIaelIsinne anc-. delllisjon, neste 
oppholchted o.s.v. Ilot sYlles rilllcl.ig at vi rorst s1<al til Nitau, 
oe; dnrfrCl. lill l I j [~PI1S l i i "1''1 kal>' i 1'0 I on. l /lli tau b.l ir de SOlli ønsker 
del delllittert. (lill IUdchsl'. 11.11. vet ryktene også cl fortelle at 
11:1 n J,ollllllor ti l t,Ji tau, 0/;' v i I 1'0 J'e ta c nke l te 10ri'relJlme Iser. 

Imorgen rlrnr vi a\-{~i1rde. Heisen boregnes til il. ta LI-5 
dager. TransportllLidlet er jernbanevoGner, L.O mann 8 hester. Allt 
er klart ti l avreise •. \~I spørs det 0111 dette er slutten, eller 
ba re on o ta ppo • 
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Hitau, 10.3.43. 

Trallsportnn 1'ra Krasno,je Selo foregij{k i to puljer. 
Første transport 0111 f'ormicldae-ell den 7 ds., og andre transporten, 
SOlli jee- hadde, igiir kveld ved 20-)0 tiden. Lossing av vognene 
ble ikke f'oretatt ror etter dagslys. Turen f'ra Krasnoje Selo gikk~ 
over Pskow, Krustpils, Dllnaburg til I'litau. 

l 1'0rmiddag har kompalliet drevet på med &Ylusing. Sam
men mod hsc ha. S tellbcrg o/,: o sch~. l\ri sto f'Iersen ble Ersatz. ba t j. 
besøkt. Iler er også pol.kp. stasjonert. ' 

Nå g~r ryktene som aldri tidligere. Minis~er, Sturmbann
fl\hrer .Jonas Lie er ventendes, likeledes minister RIsnes. Sam
tidie kommer også Heichsfllhrer 1I.lIimmler for å forestå enkelte 
forl'remmelser. Dette har jo, sammen med Quislings siste opprop 
til frontkjemperne, satt sinnene i bevegelse hos legionærene. 
så svært manee av delll er det ikke sorn vil f'ortsette i Legionen. 
Nå diskuteres det 0111 der vil bli lagt vansker i veien for demi
sjonen. Vi venter spent på de høye herrers komme. Nå må en vel 
kunne si at Leeionens skjebne blir klarlagt!- - Etter opphold her 
i 1'-1 i tau skal Legionen 'til Krakow i Polen. Panzergrenadierregi
ment? Jeg spår,beveeete dager framover. 

Mi tau, 17.3.43. 

Nå er meget klarlagt angående Legionens framtidige 
skjebne og om demisjonen. Igår var hele Legionen, "Genesungskp.", 
og rekr.kp. oppstilit til parade for Reichsfl\hrer S5 Rimmler. Til 
stede var også minister Lie og o.stuff.Lindvig. 

Billlmler holdt en tale til oss fra en LKW, hvor han nevnte 
alle de vanskelighetene 01~ misforståelsene SOlli det hadde vært an
gående Legionen. Han la fram planene for Legionens framtid, først 
et regiment Norge, senere divisjon Norge. Hans mål var at vi 
skulle få like god utdannelse SOlli de beste tyske avdelingene. For
klarte hvorror kontraklen ikke kunne bli opprettholdt grunnet den 
vanskelige stilling på Østfronten. Oppga andre S5-enheters tap •• ~~ 
Lovet at han, ikke som englenderne, lot frivillige ta den verste 
støytem. Dessuten lovet han oss den aller beste behandling for 
framtida. Sluttet med oppl'ordring om å melde oss til Panzergr.reg. 
Norge. 

Deretter talte minister Lie. Han leste først Quislings 
oppfordring. Stadl'estet hva J1immler før hadde sagt, at kontrakten 
ville bli opprettholdt, oe; oppfordret oe;så de "gamle" frontkjem
perne SOlli hadde kontrakt å melde seg til Hegiment Norge. 

Om kvelden var det kameratai'ten på 50ldatenheim i l>titau. 
Til stede var bJ.a Leg.kolilmandør (luist, Ortskommandant plus et par 
høyere tyske offiserer. Stemningen ble etter hvert temmelig høg, 
oe litt bråk oe; uro som vanlig. 

}(p. 5 jet' Hol ter beordre t lJIeg t i l å føre kompaniet tilbake 
til kasernen. Jee; protesterte og sa at det ikke var mulig å gå 
i sluttet orden med en avdeling uten en eneste edru mann. Men han 
insisterte. - - Kompaniet syntes allt bare Var moro og sjanglet 
hånd i kånd og ravet fra den ene side til den andre. Jeg stoppet 
kompaniet to ganger og advarte dem. De J uscha!'ene var faktisk 
de "kjekkeste".Like før vi kom til kasernen, stoppet jeg kompa
niet, ka11te fram uscha'ene Fosse, Berge og Giertsen. Deretter 
demitterte je~ kompaniet- Fant så en "klopp" med masse søle og 
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skitt og drev staffeeksersis med dem til de ba tynt for seg. De 
nypusste uniformene så ikke ut i det hele tatt. Deretter gikk vi 
sammen til kasernen. 

Grafenwøhr, 6.4.43. 

Nesten en måned er gått siden Heichsffihrer SS Himmler 
inspiserte Legionen. Holter er reist og jeg fungerer som kp.sjef 
tJe SOlll akter i. fortse tte i Panzerreg.Norge er reist hjem på per
misj.n. Fra vårt kompani var det over 30 mann som skal fortsette 
Fra de andre kp.'ene noe mindre. 

tJagene i ~Iitau (Jelgava) var meget belivne og minnerike 
for oss. Så god mat og s~ meget drikkevarer har vi ikke vært bor l 

før. Ver var ikke f,i nordmenn SOlli gikk "berserk" (uskYldigl ber
serk). Pri va te ting og sel v mi li tæreffekter (u1:-1 tepper) ble solg! 
på svartebors for egg, flesk eller "stukas". Flere mann ble ettel 
glemt i Mitau, antagelig for å sove av seg "rusen". spiessen vår. 
oscha.Kristolleirsen, "kom vek]," i Tauroggen, grenseby mellom TysJ 
land og Litauen. Nå luneerer oscha.Hønneberg som spiess. Reisen 
hi t tj l Graf'enwøhr tok bærmere tre døgn. Som vanlig i kuvogner, 
fri transport og i et nydelig vær. 

Nå er vi innkvartert i kaserner. Ble avlust igår kveld 
og i natt. Idag har vi indretjeneste. 

Danske Frikorps ligger også her. Hos de .. er det flekk
tyfus! Div. Herman Gøring driver øvelser i leirøn, og i natt kom 
div. Wiking på l~oo~ 

Denne leiren tar ca. 70000 mf4.Jln, så det er stor leir. 
1800 sivilister arbeider fast her. 

Nå gjøres. allt klart for hjemreise til de demitterte. 
Hvor lang tid det vil ta er vanskelig å si, men antagelig reiser 
vi hjem i puljer. 

Grafenwøhr, 12.4.43. 

Kdr. l<'inson er reist til Berlin. Han er ventendes til
bake om et par dager. Får håpe at han har "billettene" med seg. 
Daglig melder flere legionærer see til Panserskipet Norge. Blir 
vi liggende stort lengre her, vil nok rlere melde seg til fort
satt tjeneste. Gutta er lut lei av å gå her å dra seg. Stedet er 
verre enn Fallingbostel, og det er ingen ting å si på at de ønskr 
forandring. Den hurtigste og e.este måten bli da permisjon, og ~r 
dermed fortsatt mil.tjeneste. 

I denne landsbyen er absolutt ingen tirig "los". Stort 
kjedeligere kann vel ikke et sted være. Jeg har i denne tiden 
så og si ikke vært utenlor leiren. Kino finnes her, men det er 
vanskelig å få tak i billetter. 

Lyspunktet er kdr.~s reise til lierlin. Vi regner med 
hjemreise 'så snart han kommer til bake. 
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Grafenwøhr, 20.4.43. 

Øsende re(~nv;pr! Ler;ionen holder pii å flytte til 
"\vestluc-er", et sted ca. 25 kili. herf'ra. Vi blir antagelig lig
G'ende 50111 eneate avueling der. Der er det brakker, ingen kaser-
ner. 

En deJ av legionærene er nå permittert for demisjon, 
blandt dem oscha. 'ene Hønneber[; oe; J\ristof'feraen. Ifølge Finsoll 
redegjoreJse linder I'p.o(lpstilling, vil vi et,ter all sannsynlig_ 
het bli dCfllittcrt illliell Iltgallgen av denne måned. 

FredaC;, .I orda{\" 0['; søndag Var hscha. Stenberg og jeg i 
Nftrnberg. lJet G'ikk med l'estjng, feiring" og jenter. Natt til lør 
daC; kOlil vi ut ror et krartj{~ bOlllbeanc;rep. Vi lå på hotellet Rot, 
Hahn i sjette etasje. Cad ikke c;å i bomberom. Hele hotellet al 
et Of'; ristet o 

Auerbach, 27.4 0 43. 

li'ra Grafenwohr oc; hi t til Auerbach kjørte vi i biler. 
Leiren her kalles "Westlager" og hører til samme øvelsesleir. 
Iler finnes il,ke kaserner j det hele tatt. Bare de vanlige somme 
Lrakkene !:jOIIl vi kjenner fra Jlorske øvelsesmoer. 

llemisjonspapirene fra Uerlin er nå kommet. De siste 
daG'ene har kp. 'ene sallllet inn mil.effekter. Idag leverer et par 
kompanier inn ef'fektene til batj., imorgen leverer vårt kompani 
inn ef'fektene sine. 

Kompaniet avvikler uten kp.sjef, uten "spi~ss", uten b. 
klednings-uoll", uten kp.adjutant, uten kp.-skriver og utenregn 
skapsfører. Alle er "stellvertretende"l 

Telegram Ira sturmbannf~hrer Fil1son at QUisling ønsker 
Legionen samlet hjem. Årsak oppmarsj og defilering i Oslo. 

I slutten av måneden, eller en av de første dagene 
mai skal vi av sted. Reisen går over Ålborg, med båt derfra t11 
Oslo. Jernbanen gjennom Sverike er stengt for nordmenn, da der 
var forekomet tilleller at nordmenn hpppet av. 

28.11.1988. SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 




